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} بغداد - فقد رئيس احلكومة العراقية حيدر 
العبادي احلياد الذي يفترض أن يتبناه جتاه 
مختلف اخلصوم، وبدا اآلن ساعيا السترضاء 
ميليشـــيا احلشـــد الشـــعبي التـــي أصبحت 
صاحبة القرار في العراق. وهذا ما يفسر أمره 
بإعدام ســـجناء بينهم عرب وأجانب متهمون 
فـــي قضايا اإلرهـــاب فـــي حركة هادفـــة إلى 
التغطية على اقتحام احلشد لبعض السجون 

وتنفيذ اإلعدامات دون إذن قضائي.
وكان العبـــادي أمر بتنفيـــذ جميع أحكام 
اإلعـــدام الصادرة بحق املدانني بشـــكل فوري 
دون انتظـــار مصادقة الرئيـــس فؤاد معصوم 

عليها مثلما يشترط ذلك القانون العراقي.
وقـــال مراقبون عراقيـــون إن إذن العبادي 
بإعـــدام مدانـــني فـــي جرائم اإلرهاب يرســـخ 
مفهـــوم اإلجراءات االنتقامية بدال من أن يكون 
العمل على تهدئة النفوس وتخفيف االحتقان.
ويزيـــد هـــذا اإلجـــراء من الشـــكوك حول 
العبادي نفســـه الذي حـــاول أن يلتزم احلياد 
ويتخلـــص من تدخل األحـــزاب في عمله، لكنه 
فـــي األخيـــر عـــاد ليظهـــر كقيادي فـــي حزب 
الدعوة حتركه الشعارات واملطالب الشعبوية 
وليـــس رئيـــس حكومـــة يحرص علـــى تهدئة 
اخلواطر وجســـر الهوة بني مختلف اخلصوم 

السياسيني.
وأطلق موقف العبادي أيدي امليليشـــيات 
الشـــيعية لتقتحم الســـجون وتنفذ اإلعدامات 

بشكل عشوائي.
وأعلـــن عـــادل الدخيلـــي محافـــظ ذي قار 
جنوب العراق، فرض إجراءات أمنية مشـــددة 
حول ســـجن الناصرية املركزي، وذلك بعد يوم 
واحد من إعالن قائد أحد الفصائل الشـــيعية 

املسلحة عزمه اقتحام السجن وإعدام نزالئه.
وقال الدخيلـــي على هامش اجتماع طارئ 
مع القيادات األمنية وفصائل احلشد الشعبي 
فـــي مبنـــى احملافظـــة إن ”ســـجن الناصرية 
املركزي مت تأمينه بالكامل وإحاطته مبنظومة 
أمنية متكاملة ومستعدة ملواجهة أي موقف أو 

تهديد يطال السجن“.
ودعـــا اجلهات املختصة ”إلى تنفيذ جميع 
أحكام اإلعدام بحـــق اإلرهابيني الذين صدرت 
بحقهـــم أحـــكام قطعيـــة“، مضيفـــا ”ليس من 

مصلحة أحد تأخير تنفيذ هذه األحكام“.
ويضـــم ســـجن الناصرية املركـــزي املئات 
من احملكومني باإلعدام بينهم العشـــرات ممن 
يحملون اجلنســـية العربية واألجنبية والذين 
أدينـــوا فـــي محاكمات أجريت فـــي عز موجة 

التطهير الطائفي في العراق.

وهدد أوس اخلفاجـــي األمني العام لقوات 
أبوالفضـــل العبـــاس، أحـــد فصائل احلشـــد 
الشـــعبي، االثنني، في شريط مصور نشر على 
مواقع التواصل االجتماعي، بـ“اقتحام سجن 
الناصريـــة املركزي فـــي حال لم تنفـــذ أحكام 

اإلعدام بحق املدانني بجرائم إرهابية“.
وميكـــن لهذه اخلطـــوة أن تزيد من غضب 
املناطق الســـنية التي ينتمي إليها الســـجناء 
املهـــددون باإلعـــدام، ويعطي مبـــررا لداعش 
لتقدمي نفســـه كحامل ســـني في مواجهة حكم 
األحـــزاب الطائفيـــة املرتبطة بإيـــران والتي 
عملت خالل 13 عاما على تغذية الفرز الطائفي 
وخلق األجواء املالئمة النطالق شرارة احلرب 

األهلية في أي وقت.
وسيجد العبادي نفســـه في وضع صعب، 
خاصة أن أوامره بتســـريع تنفيـــذ اإلعدامات 
ســـتجلب لـــه غضبـــا خليجيـــا خاصـــة مـــن 
الســـعودية التي ســـعت بكل ما في وســـعها 
الســـتعادة ســـجنائها مـــن العـــراق، لكن دون 

جدوى.
وكانـــت الســـعودية إحـــدى الـــدول التي 
ســـاندت صعود العبادي إلى رئاسة احلكومة، 
ودعمـــت رغبتـــه في االســـتقالل من ســـيطرة 
األحزاب، لكنه تخلى فجأة عن وعوده وأصبح 

همه اســـترضاء ميليشيا احلشد الشعبي ومن 
ورائها إيران.

وصادق الرئيـــس العراقـــي األربعاء على 
مجموعـــة جديـــدة من أحـــكام اإلعـــدام بحق 

مدانني باإلرهاب.
ونقلـــت مصـــادر صحافيـــة عـــن الناطق 
الرسمي باسم الرئاسة العراقية خالد شواني 
أن ”رئيـــس اجلمهورية فـــؤاد معصوم صادق 
على دفعة جديدة من أحـــكام اإلعدام لعدد من 
القضايا“، مشـــيرا إلى أن ”املشمولني بها من 
املدانني بجرائم إرهابية خطيرة راح ضحيتها 

مواطنون أبرياء“.
ولم يســـتبعد املراقبون أن يكون معصوم 
واقعـــا حتـــت الضغـــوط لإلقـــدام علـــى هذه 
اخلطوة في وقت يســـتعر فيـــه النقاش حول 
اإلعدامـــات كعقـــاب سياســـي وطائفي وليس 

كقرار قضائي.
وقال مراقب سياســـي عراقـــي إن الهجمة 
علـــى الســـجون والبـــدء بتنفيـــذ اإلعدامـــات 
العشـــوائية هدفه اســـتيعاب الصدمـــة التي 
خلفهـــا التفجير اإلجرامي الـــذي وقع في حي 
الكـــرادة ببغداد وأدى إلى ســـقوط املئات بني 
قتيل وجريح في منطقة تعتبر املعقل الرئيس 

مليليشيا فيلق بدر املدعوم من إيران.

وأضـــاف املراقـــب العراقـــي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن رئيـــس الـــوزراء هـــو مـــن بدأ 
إجراءات استيعاب الصدمة، وأعلن بنفسه عن 
إجراءات انتقامية ضد السجناء َممن حوكموا 

في أوقات سابقة باإلعدام.
وسيشـــكل تنفيـــذ قـــرار العبادي شـــرخا 
طائفيـــا جديـــدا، وهـــو بالضبط ما ينســـجم 
وهوى امليليشـــيات التي لـــم تخف رغبتها في 
االنتقام من أهالي املدن الواقعة حتت احتالل 

داعش مثلما جرى في ديالى والفلوجة.
وصارت املســـافة بني احلكومة واحلشـــد 
الشـــعبي تضيق من خالل خضـــوع احلكومة 
ممثلة في شخص رئيســـها لنزعة امليليشيات 
التي تقضي بتدمير أي فرصة للحوار الوطني 

القائم على أساس تكريس السلم األهلي.
واعتبر املراقب أن ما يجري اليوم يعبر عن 
غباء سياســـي يحول دون اســـتفادة احلكومة 
مـــن التقدم الذي شـــهدته جبهـــات القتال في 
مجال كسب ود األهالي الذين مت حتريرهم من 

قبضة داعش وضمان والئهم الوطني.
وأشار إلى أن تنفيذ األحكام باإلعدام محل 
شـــك من أطراف قانونية دولية وهو ما يعتبر 
ضربـــة قاضيـــة ألي محاولة لبنـــاء الثقة بني 

الطرفني. 

صابر بليدي

} اجلزائــر – تعمل إيـــران على توظيف جميع 
األوراق التي متتلكها إلرباك السعودية بعد أن 

صار الصراع بينهما علنيا.
وســـعى اإلعـــالم اإليرانـــي إلى اســـتثمار 
الفتور بني اجلزائر والرياض، بسبب اخلالف 
بشـــأن قضايا إقليمية، وتوسيع الهوة بينهما 
من خـــالل اختالق وقائع عن احلـــرب األهلية 
اجلزائرية (1992 – 2002) واتهام الرياض بدعم 

مجموعات رفعت السالح في وجه الدولة.
ويعـــود البرود فـــي العالقـــات اجلزائرية 
الســـعودية بدرجة أساســـية إلى انفتاح دول 
اخلليج علـــى املغرب وســـعيها إلى دمجه في 

مجلس التعاون اخلليجي.

ووّجـــه تســـجيل بثـــه تلفزيـــون ”العالم“ 
اإليراني، الناطق بالعربية، اتهامات مباشـــرة 
للســـعودية، بالضلوع في دعـــم اإلرهاب الذي 
ضـــرب اجلزائـــر، خـــالل التســـعينات، وزعم 
التلفزيون بوقوف السعودية وراء التنظيمات 
اإلسالمية املسلحة الناشطة آنذاك في اجلزائر 

لوجيستيا وعقائديا.
وشـــدد التســـجيل علـــى أن ضباطـــا من 
وكالـــة االســـتخبارات األميركيـــة، التقوا في 
مطلـــع األلفية، الرئيس اجلزائـــري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة ورئيـــس حكومتـــه آنـــذاك علي بن 
فليـــس، وعرضوا عليهما صفقـــة إلنهاء حالة 
اإلرهاب بالتدخل لدى األطراف الفاعلة، لوقف 
دعمها للجماعات اإلســـالمية املسلحة، مقابل 

فرض بعض الشروط على اجلزائر.

ونفى فيصل حردي عضو املكتب السياسي 
فـــي حزب بـــن فليـــس (طالئع احلريـــات) في 
أن يكـــون رئيس احلكومة  تصريح لـ“العرب“ 

السابق قد حضر مثل هذا االجتماع.
وتبدو نوايا االنتقام الدبلوماسي اإليراني 
مـــن الســـعودية جليـــة، من خـــالل النبش في 
قضايـــا تعود إلى أكثر من عقد من الزمن، أمال 
في النيـــل من الروابط الطبيعيـــة للمملكة مع 

محيطها اإلقليمي.
ورغـــم دعـــم اجلزائـــر لثـــورة 1979، فـــإن 
عالقاتها مع إيران تعرضت حلالة من اجلمود 
منتصف التسعينات، وقطعت العالقات بينهما 
بأمر من الرئيس الســـابق اليامني زروال، على 
خلفيـــة دعم طهران لإلســـالميني في اجلزائر، 

وتعاطفها مع التنظيمات املتشددة.

ولـــم تَطّبع عالقات الطرفـــني إال في مطلع 
األلفيـــة، حيـــث كان أول لقـــاء بـــني بوتفليقة 
وأحمـــد خامتي في مقـــر األمم املتحدة، إيذانا 

بعودة الدفء إلى محور طهران اجلزائر.
وقال مراقبـــون إن رواية تلفزيون ”العالم“ 
جتافـــي احلقيقة متاما، فلم توجه الســـلطات 
اجلزائرية وقتها أي اتهامات للسعودية أو أي 
دولة عربية أخرى بدعم املجموعات املتشـــددة 

التي صعدت إلى اجلبال ملواجهة اجليش.
وعلى النقيض من ذلك، فقد وجهت اجلزائر 
اتهامـــات علنيـــة إليـــران بدعـــم املجموعات 
املســـلحة خاصـــة علـــى املســـتوى اإلعالمي 
والسياســـي، وأنها شـــجعت قيـــادات جبهة 
اإلنقـــاذ اإلســـالمية عبر قنـــوات مختلفة على 
إعادة استنساخ الثورة اإليرانّية في اجلزائر.

ولـــم تكن اجلزائر الوحيـــدة التي تضررت 
من خطط إيران لتصديـــر الثورة عبر اختراق 
اجلماعـــات اإلســـالمية الســـلفية واإلخوانية 
ودعمها ماليا وسياســـيا، فهنـــاك دول أخرى 
ســـبقت اجلزائر في قطع عالقتهـــا مع طهران 
مثـــل مصر بســـبب دعـــم اإليرانيـــني الغتيال 

السادات واالحتفاء باملنفذين.
ولفت املراقبون إلى أن العالقات اجلزائرية 
اإليرانية مرشـــحة للتوتر بدورها على خلفية 
دعـــم طهران املكشـــوف لعمليات التشـــيع في 
اجلزائر، وهو ملف حســـاس سيقود السكوت 
عليه إلى غضب شـــعبي واسع ضد السلطات 
اجلزائريـــة وضـــد بوتفليقة الـــذي عمل طيلة 
حكمه على كســـب ود الســـلفيني والصوفيني 

واآلالف من الزوايا املنتشرة في البالد.
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إيران تفتح جبهة بعيدة عن السعودية.. في الجزائر
[ اإلعالم اإليراني يقلب حقائق التسعينات: الجزائر قطعت عالقتها مع طهران بسبب دعم جبهة اإلنقاذ وليس مع الرياض

خسائر أميركية بعد 

تعطل بيع بوينغ للخليج

} فارنبــورو (إنكلــرتا) – أعلن مســـؤول بارز 
بوزارة الدفـــاع األميركية األربعاء أن مبيعات 
األســـلحة التي تقرها احلكومـــة لدول أجنبية 
فـــي العـــام املالي 2016 قـــد تراجعـــت بقرابة 
7 مليـــارات دوالر. ولـــم يخـــف أن تعطل بيع 
صفقات بوينـــغ إلى دول خليجية ســـاهم في 
هذا التراجع رابطا ذلك مبتطلبات السياســـة 

اخلارجية للواليات املتحدة.
ويسلط هذا التراجع ضغوطا إضافية على 
البيـــت األبيض الذي ميارس املماطلة مبا منع 
إقرار صفقات بيع طائرات بوينغ لكل من قطر 

والكويت تبلغ قيمتها 7 مليارات دوالر.
وقـــال األميـــرال جـــو ريكســـي بالبحرية 
األميركيـــة الذي يرأس وكالـــة التعاون األمني 
الدفاعـــي بالبنتاغـــون في معـــرض فارنبورو 
اجلوي بجنوب إنكلترا إن مبيعات األســـلحة 
التـــي تقرها احلكومة لـــدول أجنبية في العام 
املالـــي 2016 الذي ينتهي فـــي أول أكتوبر في 
طريقهـــا للوصول إلـــى نحو 40 مليـــار دوالر 

انخفاضا من 46.6 مليار العام املاضي.
وأطلق ريكسي 40 مبادرة منفصلة لتسريع 
إجـــراءات املوافقـــة علـــى مبيعات األســـلحة 
األميركية لدول أجنبية والتعامل مع انتقادات 
بســـبب التأخير في التعامل مع العدد الكبير 

من الطلبات املقدمة.
وعبر مســـؤولون أميركيـــون بهذا القطاع 
ومسؤولون عســـكريون بارزون عن القلق من 
تأخيـــر املوافقة علـــى صفقات لبيـــع طائرات 

مقاتلة حللفاء للواليات املتحدة في اخلليج.
وقـــال ريكســـي إنـــه يعمـــل عـــن كثب مع 
مســـؤولني في الصناعة للوقـــوف على أوجه 
قلقهم لكنه أكد على أهمية نظر كل حالة بشكل 
منفصـــل. وقـــال إن الوكالـــة التي يرأســـها ال 
تضع قرارات تتعلق بالسياسة لكنها ببساطة 
تســـاعد في تســـهيل املبيعات بعـــد أن تقرها 
وزارتـــا اخلارجية والدفـــاع والبيت األبيض. 
ورفض املسؤول األميركي التعليق على توقف 
صفقات لدول خليجية منذ أكثر من عام بينها 
صفقـــة بأربعة مليـــارات دوالر لبيع 36 طائرة 
مقاتلـــة من نـــوع (إف- 15) إلـــى قطر وصفقة 
بثالثة مليـــارات لبيع 24 طائرة من نوع (إف/
إيه-18-إي/إف سوبر هورنتس) إلى الكويت. 

والطرازان من إنتاج بوينغ.
وكان مســـؤولون أميركيـــون قـــد طالبوا 
البنتاغون بحســـم أمر هذه الصفقات سريعا، 
معتبرين أّن التأخـــر في عقدها مبعث إلحباط 

حلفاء الواليات املتحدة في اخلليج.
وتزامـــن قـــرار التأخير مع أزمـــة ثقة بني 
واشنطن واخلليجيني بسبب االتفاق النووي 
مع إيران. وبان بالكاشف أن الواليات املتحدة 
لم تراع مصالـــح حلفائها في عقد االتفاق ولم 

تضمنه أي بنود بشأن األمن اإلقليمي.
وتوجهت دول اخلليج إلى أسواق مختلفة 
وبـــدأت بعقـــد صفقات مع روســـيا وفرنســـا 
والصني، ملوحة بتنويع الشـــركاء والكف عن 

إعطاء األولوية للواليات املتحدة.

اإلعدامات في العراق انتقام طائفي بأحكام قضائية
[ ميليشيا في الحشد الشعبي تهدد باقتحام سجن الناصرية وإعدام سجناء
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} بريوت – أطلق نواب في البرلمان اللبناني 
صيحة فزع، إزاء نجاح تنظيم الدولة اإلسالمية 
في اســـتقطاب المئات من الشـــباب من شـــمال 

لبنان في األشهر األخيرة.
وأكد النائب معين المرعبي مؤخرا انضمام 

حوالي 700 شاب من الشمال إلى داعش. 
وكانـــت مصـــادر متقاطعة قـــد تحدثت عن 

وجود للتنظيم في عدة مناطق لبنانية.
وأصبـــح خبـــر إلقـــاء القبض علـــى خاليا 
وأفراد ينتمون إلى داعش مادة يومية ال تغيب 

عن سفرة وسائل اإلعالم اللبنانية.

انجـــذاب  اســـتمرار  أن  مرعبـــي  واعتبـــر 
المئات من الشـــباب من شـــمال لبنان للتنظيم، 
الذي يشـــهد انتكاسات في أكثر من دولة، يعود 
إلى حالة فقدان األمل التي تســـود الشباب في 

المنطقة نتيجة غياب فرص العمل.
وتناقـــض التحذيرات األخيرة الدراســـات 
التي نشرت في وقت ســـابق وتقول إن شعبية 
داعش ال تشـــكل أكثر مـــن 1 في المئة من عموم 

اللبنانيين.
السجال حول داعش في لبنان ارتدى طابع 
التراشـــق السياســـي واإلعالمي بيـــن الفرقاء 
اللبنانيين، حيث يتهم حزب الله تيار المستقبل 
وعموم الســـنة في لبنان بـ“الداعشـــية“، ويرد 

عليه المســـتقبل باتهامه بجلب هذا الخطر إلى 
لبنان من خالل مشاركته في الحرب السورية.

ويتغـــذى التطـــرف الســـني فـــي لبنان من 
ممارســـات يـــرى أبنـــاء هـــذه الطائفـــة أنهـــا 
تستهدفهم بدءا بمسألة المعتقلين اإلسالميين 
القابعيـــن فـــي الســـجون منـــذ ســـنوات دون 
محاكمة، مـــرورا باالعتقاالت التعســـفية التي 
تقوم بها القوى األمنية بشكل غير متوازن إبان 
كل خضة أمنية، وصوال إلى الكيل بمكيالين في 
ما يخص قضايا اإلرهاب حيث يتم التمييز بين 

المتهمين انطالقا من اعتبارات طائفية.
ويـــرى زهرمان أن تزايد انضمام الشـــباب 
الشمالي إلى صفوف داعش هو ”ردة فعل على 

ما تعانيه المنطقة من حرمان مزمن“. ويتطرق 
النائب الشمالي إلى ازدواجية المعايير األمنية 
ودورها في تغذية التطرف قائال لـ”العرب“ ”لقد 
زج في الســـجون بعدد كبير من شباب الشمال 
الذين اســـتدرجوا إلى حمل السالح للدفاع عن 
بيوتهـــم إثر ما ســـمي بمعـــارك التبانة وجبل 
محسن. هؤالء تم التعامل معهم كمجرمين على 
عكس الذاهبين للقتال في سوريا الذين يعبرون 

الحدود بسالحهم“.
أن  إلـــى  باإلشـــارة  تصريحاتـــه  ويختـــم 
”الشخص ال يولد متطرفا بل يصبح كذلك، وإذا 
شئنا القضاء على التطرف فيجب علينا ضرب 

منابعه“.

} أنقــرة – أكد رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدريم رغبة بالده في إعادة العالقات الطبيعية 
مع ســـوريا، في تطور الفت يعكـــس االنعطافة 
الحاصلة في سياســـة تركيا الخارجية بعد أن 
فقدت الكثيـــر من الحلفـــاء واألصدقاء، وباتت 
محاصـــرة داخليا وخارجيا بمشـــاكل ال حصر 

لها.
وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم 
”نعتزم توسيع صداقاتنا في الداخل والخارج، 
ولقـــد بدأنا في فعل ذلـــك خارجيا، حيث أعدنا 
عالقاتنا مع إســـرائيل وروســـيا إلى طبيعتها، 

ومتأكد من عودتها مع سوريا أيضا“.
جـــاء ذلك في كلمة ألقاهـــا رئيس الحكومة 
التركية، خالل االجتماع الموسع الـ110 لرؤساء 
فـــروع حـــزب ”العدالـــة والتنمية“ اإلســـالمي 
الحاكـــم، الذي ُعقد في المقـــر العام للحزب في 

العاصمة أنقرة، األربعاء.
واعتبر يلدريم، الذي يسعى إلى العودة إلى 
قبل انطالقة ما سمى  سياسة ”الصفر مشاكل“ 
وتضخـــم طموحات أنقرة  بـ“الربيـــع العربي“ 
اإلقليمية، أن إرساء االستقرار في سوريا ”أمر 
ال مفر منه، حتى يتسنى لنا النجاح في مكافحة 

اإلرهاب“.
ولفت يلدريم في تصريحات نقلها التلفزيون 
الرســـمي على الهواء مباشرة، إلى أن ”الشعب 
التركي واإلنســـانية جمعاء تنتظـــر من الدول 
الفاعلة في المنطقة، وقوات التحالف، وشركاء 
تركيا االستراتيجيين، إعادة تقييم الوضع في 
ســـوريا، وتنحية التنافس على المنطقة جانبا 
في أقـــرب فرصة، وعدم غض الطرف، عن إبادة 

اإلنسانية فيها“.
وأضـــاف مخاطبا الجهـــات المذكورة ”إذا 
كنتم تشـــكون اليوم من اإلرهـــاب الذي أصبح 

كابوســـا للجميع، فإن ذلك مـــن وراء حالة عدم 
االستقرار في سوريا والعراق“.

وتعتبر هذه التصريحات األقوى واألوضح 
نحو تغيـــر الموقف التركي حيـــال الوضع في 
ســـوريا. وكان يلدريم قد قال قبل أيام ”ال يوجد 
ســـبب للخالف مع ســـوريا“. مضيفا في كلمة 
ألقاها أمام تجمع لحزب العدالة والتنمية حول 
السياســـة الخارجية لتركيا ”كفانا صراعا مع 
العراق وسوريا ومصر فال توجد أسباب كثيرة 
لفساد عالقاتنا، ولكن يوجد الكثير من األسباب 

إلعادة عالقتنا مع تلك الدول“.
ويذّكـــر تواتـــر تصريحـــات يلدريـــم حيال 
ضـــرورة إعـــادة مـــد الجســـور مـــع دمشـــق، 
بتصريحات كانت ســـبقت إعـــادة تطبيع أنقرة 

لعالقاتها مع كل من موسكو وتل أبيب.
وبدأت بـــوادر تطبيـــع العالقـــات التركية 
الروســـية، عقب إرســـال الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان، رســـالة اعتـــذار إلـــى نظيره 
الروســـي، فالديميـــر بوتيـــن، فـــي 27 يونيـــو 
الماضي، عن إســـقاط الطائرة الروســـية العام 

الماضي، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.
وفي اليـــوم التالـــي جرى اتصـــال هاتفي 
بين الجانبين، اتفقا فيـــه على إعادة العالقات 
إلـــى مســـارها الطبيعـــي، وأوعـــز بوتين إلى 
حكومته برفـــع القيود المفروضة على التجارة 

والمنتجات التركية والرحالت الجوية.
وفي نفس اليوم أعلن الطرفان اإلســـرائيلي 
والتركـــي التوصـــل إلـــى تفاهم حـــول تطبيع 

العالقات بينهما.
وتؤشر تصريحات يلدريم، على تغير كبير 
في السياســـة التركية التي كانت تضغط بشدة 
مـــن أجـــل اإلطاحة بالرئيس الســـوري بشـــار 
األســـد، على مدار الخمس ســـنوات الماضية، 
وذلك عبر دعم الفصائل اإلســـالمية المناوئة له 

سياسيا وتسليحيا.
ويتوقـــع متابعون أن تأخـــذ تركيا خطوات 
عملية في العلن فـــي الفترة المقبلة، تؤكد هذه 
االستدارة، وســـط معطيات عن وجود أكثر من 

قناة تواصل فتحت بين الطرفين، منذ أشهر.

وتدور أنبـــاء غير مؤكدة عـــن وجود وزير 
الدفاع الســـوري الســـابق العمـــاد علي حبيب 
حاليـــا في أنقـــرة وذلك إلجراء مشـــاورات مع 
القيـــادة العســـكرية التركية، لتشـــكيل حكومة 

عسكرية موسعة.
وذكـــرت هذه األنباء التي أوردتها ”أورنيت 
نـــت“ أنه تـــم اســـتقبال العماد حبيب بشـــكل 
رســـمي في مطار أنقرة، بحضـــور نائب رئيس 
هيئـــة األركان العامة للجيـــش التركي، ومدير 
جهـــاز االســـتخبارات التركية الجنـــرال حقان 
فيـــدان، لينتقل بعدهـــا العماد إلـــى مقر إقامة 
كبار الزوار في هيئة األركان التركية في إحدى 

ضواحي العاصمة التركية.
وأضافت أن المســـؤولين األمنيين األتراك 
ســـيبحثون مع وزير الدفاع الســـوري السابق 
في تشكيل حكومة عســـكرية موسعة برئاسته 
بمشاركة عدد كبير من ضباط النظام والضباط 
المنشقين، وإنشاء نواة موسعة لجيش وطني، 
يتألـــف مـــن حوالـــي 10 آالف ضابـــط وجندي 
كمرحلة أولى. والعماد حبيب تخرج من الكلية 
الحربيـــة عام 1962، وعين في عـــام 1994 قائدا 
للقوات الخاصـــة حتى تم تعيينه نائبا لرئيس 
هيئـــة األركان عـــام 2002، وفي عـــام 2004 عين 
رئيســـا لهيئة األركان العامة للجيش والقوات 
المسلحة، ونائبا للقائد العام للجيش والقوات 

المسلحة وعين وزيرا للدفاع في عام 2009.
وقد دخل في خالف مع الرئيس بشار األسد 
في بداية األزمة الســـورية، علـــى خلفية رفضه 
تدخل الجيش لقمع االنتفاضة في مدينة حماة 

وقد تمت إزاحته بعد ذلك عن منصبه.
وتبقى زيارة العمـــاد حبيب إلى أنقرة غير 
مؤكـــدة، ولكن الثابت وجود انعطافة تركية في 
الملف الســـوري الذي ألحق بهـــا ضررا كبيرا 
ســـواء في عالقاتها الدوليـــة وأيضا في إيقاظ 

التمرد الكردي.
وكانت أنقرة تأمل قبل خمس ســـنوات في 
إزاحـــة النظـــام الحالـــي في ســـوريا ”في أيام 
معـــدودة“ وإرســـاء نظـــام إســـالمي يدين لها 
بالـــوالء التام، ولكن هذا األمل ســـرعان ما خبا 
ليكشـــف عن واقع مرير حيث باتت على هامش 

المشهد اإلقليمي، فضال عن التهديد الكردي.
وتريد تركيا اليوم وبكل الســـبل التخلص 
من هذا العبء، وهو ما ستســـتثمره موســـكو 
جيدا، لجـــذب أنقـــرة إلى صفهـــا، لدعمها في 

التوصل إلى حل وسط ينهي هذا الصراع الذي 
كلف الجانب الروسي أيضا الكثير.

وقـــال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
الفروف، إثـــر محادثات مع نظيره األذربيجاني 
إيلمار ماميدياروف في باكو، الثالثاء، إن لقاءه 
األخيـــر بنظيره التركي حمـــل طابعا صريحا، 

وهـــو ما يبعـــث على األمـــل فـــي تقليص عدد 
”المواربات“ لدى التعامل مع الشركاء األتراك.

وأضاف ”سنحاول (موسكو وأنقرة) العمل 
بصـــورة أكثـــر صراحة للتوصل إلـــى اتفاقات 
بشـــأن تطبيق قـــرارات مجلس األمـــن الدولي 

والمجموعة الدولية لدعم سوريا“. 

أنقرة تمهد لتطبيع العالقات مع النظام السوري
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أخبار
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◄ قالت األمم المتحدة إنها ومنظمات 
إغاثية أخرى لديها ما يكفي إلطعام 
145 ألف شخص فقط لمدة شهر في 
شرق حلب في ظل خطر أن يفرض 

الجيش السوري حصارا على ما بين 
200 ألف و300 ألف شخص في المدينة.

◄ صرح نائب رئيسة مجلس االتحاد 
(الغرفة العليا للبرلمان الروسي) بأن 

مجلس االتحاد سيعمل على استئناف 
الرحالت الجوية بين روسيا ومصر.

◄ أرجأ رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري الجلسة الـ42 

النتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية 
إلى 2 أغسطس المقبل.

◄ انتقد المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية المصرية، األربعاء، 

تقارير منظمة العفو الدولية حول 
مصر، ووصفها بأنها ”منظمة غير 
حيادية تحركها مواقف سياسية“.

◄ قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح 
بينما كانا على متن سيارة اقتربت من 

قوات من حرس الحدود اإلسرائيلي 
في الرام في شمال الضفة الغربية 

المحتلة.

◄ ذكر المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان أن مجهولين استهدفوا بعبوة 

ناسفة سيارة تقل أبوحمزة القيادي 
البارز في تنظيم جند األقصى في إدلب 

شمالي سوريا.

◄ بدأت محكمة أمن الدولة األردنية، 
األربعاء، في محاكمة 21 متهما بقضية 

”خلية إربد اإلرهابية“.

◄ يترأس الرئيس السوداني عمر 
البشير، وفد بالده المشارك في 

القمة األفريقية الـ27 لرؤساء الدول 
والحكومات األعضاء باالتحاد 

األفريقي، التي تنعقد األحد واالثنين 
المقبلين بالعاصمة الرواندية كيغالي.

باختصار

باتت األزمة السورية عبئا ثقيال على تركيا التي كانت أول املنخرطني اإلقليميني فيها، وهو 
ما يفســــــر بداية اســــــتدارتها ومقاربة امللف من زاوية مختلفة متاما عن السنوات اخلمس 

املاضية، علها تستعيد البعض من توازنها.

{الطريق السياســـي هو الســـبيل الوحيد لحل النزاع السوري، وإذا أردنا أن يتمكن دي ميستورا 
من ممارسة مهمته، يجب وقف حصار حلب، وفرض وقف إلطالق النار، وإيصال المساعدات}.
جان مارك آيرولت
وزير اخلارجية الفرنسي

{مشـــهد النزاعات فـــي المنطقة، ال يزال غير واضح، وصورة الحلول السياســـية المنشـــودة لم 
تكتمل بعد، فيما يستمر اإلرهاب في ممارسة جرائمه الوحشية داخلها وخارجها}.

جان قهوجي
قائد اجليش اللبناني

يد ممدودة لدمشق

داعش يستقطب املئات من الشباب اللبناني رغم انتكاساته

أحمد حافظ

} القاهــرة – التزمـــت الجماعة الســـلفية في 
مصـــر الصمت حيال األنبـــاء التي تحدثت عن 
لقاء ســـري جمع بين نادر بكار مســـاعد رئيس 
حزب النور وتســـيبي ليفنـــي وزيرة الخارجية 
اإلســـرائيلية ســـابقا، في أثناء مناقشته رسالة 
الماجستير بجامعة هارفارد األميركية مؤخرا.

وحاولت الجماعة وقيادات الحزب التهرب 
من اإلجابة عن أســـئلة وسائل اإلعالم حتى أن 
أحدها قال لـ”العرب“ ”لدينا تعليمات من رئيس 
الحـــزب يونس مخيون بعـــدم الحديث في هذا 

الموضوع“.
وأكـــد القيـــادي أن القـــرار جـــاء لتحجيم 
الهجوم اإلعالمي على حزب النور، وتحاشـــي 
إضعاف موقـــف نوابه داخـــل البرلمان، ومنع 

زيادة االنقسام داخل السلفيين.
وما يضاعـــف من فرضية إتمـــام اللقاء أن 
ليفنـــي رفضـــت التعليـــق أيضا، فيما كشـــفت 
دوائر مقربة منها لإلذاعة اإلسرائيلية أن اللقاء 
حدث بالفعل داخل إحدى قاعات الجامعة، دون 
اإلفصاح عن تفاصيل ما جرى خالله، ما وضع 

التيار السلفي داخل مصر في مأزق حقيقي.
وأعاد مشـــهد لقـــاء بكار وليفني الســـري، 
وهجوم الســـلفيين على إســـرائيل فـــي العلن، 
إلى األذهان الغزل غير المباشـــر بين اإلخوان 
وإســـرائيل، عندمـــا أيـــدت الجماعـــة تطبيـــع 

العالقات بين أنقرة وتل أبيب.
وكانت الزيارة التي قام بها ســـامح شكري 
وزير خارجية مصر إلســـرائيل األحد الماضي 

تســـببت في هجوم ضار على النظام المصري، 
وحملة من قوى إسالمية.

وهددت كتائب اإلخوان على مواقع التواصل 
االجتماعي بالذهاب إلى الســـفارة اإلسرائيلية 
في القاهـــرة وحرق العلم اإلســـرائيلي أمامها 

للتعبير عن رفض زيارة شكري لتل أبيب.
وزعمـــت أن هناك فرقا بين التطبيع التركي 
اإلســـرائيلي الذي يهدف إلـــى إنقاذ قطاع غزة، 
وبين التقارب المصري اإلسرائيلي الذي يهدف 

إلى اســـتقواء القاهرة بتـــل أبيب. ورأى ناجح 
إبراهيـــم الباحـــث والمتخصـــص في شـــؤون 
الجماعات اإلســـالمية أن صمت التيار السلفي 
عن الرد علـــى اللقاء بين بـــكار وليفني ”تأكيد 
ســـلفي ضمني لحدوث اللقاء فعليا“، وإال كانت 
الجماعة الســـلفية وحزب النور بـــادرا بالنفي 

والتكذيب فورا.
وأضاف لـ”العرب“ أن ما حدث ليس غريبا، 
ألن اإلخوان والســـلفيين اعتادوا تقديم خطاب 

علنـــي بمعـــاداة إســـرائيل لمغازلـــة قواعدهم 
الشعبية، وخطاب آخر سري للتودد إليها.

وأشـــار إلـــى أن التيارات اإلســـالمية تجد 
في إســـرائيل قوة كبيرة فـــي المنطقة، وكل من 
يريد التقرب إلـــى الغرب أو طرق أبواب البيت 

األبيض عليه أوًال المرور من بوابتها.
وقـــال إن اإلخوان ”أيدوا التقـــارب التركي 
للقضيـــة  انتصـــار  أنـــه  بزعـــم  اإلســـرائيلي 
الفلســـطينية وهاجموا زيـــارة وزير الخارجية 
المصري إلســـرائيل بحجة أنهم ضد التطبيع، 
مـــع أن اإلخـــوان والســـلفيين ال تعنيهـــم هذه 
القضية بقدر ما يعنيهم التقارب مع إسرائيل“.

وبـــرأي بعـــض المراقبيـــن فـــإن تســـريب 
المعلومـــة الخاصة بلقاء بـــكار وليفني حاليا، 
رغـــم أن اللقـــاء جرى قبـــل 3 أشـــهر، يأتي في 
إطـــار وأد المزيد مـــن حمـــالت التصعيد ضد 
زيارة وزير الخارجية المصرية إلى إســـرائيل 
وقطع الطريق على التيار السلفي ونوابه داخل 

البرلمان إثارة القضية بشكل أكبر.
وقال الداعية السلفي محمد األباصيري إن 
لقاء بكار- ليفني، يهدف إلى تقديم الســـلفيين 
كبديل لجماعة اإلخوان ”التي ماتت إكلينيكيا“، 
ولم يعد لها تأثير يذكر في الشـــارع المصري، 
وأنهم مستعدون لتقديم تنازالت في هذا الشأن.
واعتبر أن اللقاء له عالقة باجتماع مســـبق 
عقدته قيادات بالجماعة السلفية مع مسؤولين 
بالســـفارة األميركيـــة، ما يعني أنهـــم يريدون 
المزيـــد مـــن التقارب مـــع الواليـــات المتحدة، 
وعلى استعداد لتقديم تنازالت لتأكيد وجودهم 

كفصيل سياسي قوي في مصر.

الفضائح تتوالى

سلفيو مصر يطرقون أبواب إسرائيل

سيرجي الفروف:
سنحاول مع أنقرة العمل 

بصراحة أكبر للتوصل إلى 
اتفاقات بشأن سوريا



} واشــنطن- ربطت مصادر من داخل األوساط 
العربية بالواليات املتحدة األميركية زيارة وزير 
اخلارجية السعودي عادل اجلبير إلى واشنطن 
وعقـــده لقـــاءات مع عـــدد كبير من املســـؤولني 
األميركيـــني بجهـــود حثيثـــة بدأتهـــا الرياض 
للتصدي للحملة السياسية واإلعالمية الضارية 
التي تشـــّنها إيـــران على الســـعودية وجنحت 
جزئيا فـــي خلق رأي عام متوّجـــس من اململكة 
باعتماد أســـلوب التخويف من دور الســـعودية 

في محيطها وفي العالم.
وقالـــت ذات املصـــادر إّن فـــي مقّدمـــة تلك 
اجلهود تنشـــيط اللوبي السعودي في الواليات 
املتحدة باســـتخدام شـــبكة العالقات الواسعة 
للوزيـــر اجلبيـــر وِصـالته مبختلف األوســـاط 

األميركية.
ولم تخل الدعاية اإليرانية ضّد الســـعودية 
من حتقيق بعض النتائج، حيث سّجل على مدى 
األشـــهر املاضية انسياق دوائر غربية سياسية 
وإعالميـــة – بعضهـــا منخـــدع والبعض اآلخر 
متواطئ لعّدة أسباب من ضمنها ما هو مادي- 
وراء تلك الدعاية موّجهة اتهامات ال أساس لها 

للسعودية باحتضان اإلرهاب ودعمه.
وجـــاءت أكبـــر املفاجـــآت للســـعودية مـــن 
الواليات املتحدة، حليفهـــا العضوي على مدى 
قرابة الســـبعة عقود، حيث شـــّن سياسيون من 
حمالت  واجلمهـــوري  الدميقراطـــي  احلزبـــني 

تشهير باململكة.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون ضمن 
أســـباب التغييـــرات التي طرأت على سياســـة 
الواليات املتحدة جتاه السعودية في فترة حكم 
الرئيس باراك أباما، تأثير شـــخصيات ودوائر 
التقت فـــي مصاحلهـــا ومنظورها السياســـي 
مـــع املنظور اإليرانـــي، خصوصـــا وأن اإلدارة 
األميركيـــة احلالية قابلـــت تصعيدها الضغوط 
على الرياض، بسياسة لينة جتاه طهران، وهو 
مـــا قاد إلى إبرام اتفاق معها بشـــأن برنامجها 

النووي رغـــم عدم تقدميها ما يكفـــي من األدلة 
والضمانات على ســـلمية ذلك البرنامج، ودون 
أن تبـــدي أي تغيير فـــي سياســـاتها املزعزعة 

الستقرار محيطها اإلقليمي.
وانصّب اجلهـــد الدعائـــي اإليراني املضاد 
للســـعودية أساســـا علـــى ربط صـــورة اململكة 
باإلرهاب وحجـــب دورها الكبير فـــي مقاومته 
والتصـــدي له محليا وإقليميـــا ودوليا، وإغفال 

كونها على رأس املستهدفني من قبله.
وســـّجل مراقبون تصاعد احلملة اإليرانية 
على السعودية على قدر تعاظم دور األخيرة في 
التصّدي بشكل عملي للتمّدد اإليراني، وحتجيم 
أذرع إيـــران فـــي عدد من دول املنطقة ال ســـيما 

بسوريا ولبنان والبحرين واليمن.
وبلغ اخلطاب السياسي واإلعالمي اإليراني 
ذروة تشـــّنجه إثـــر املؤمتر الكبيـــر للمعارضة 
اإليرانيـــة الذي احتضنته العاصمة الفرنســـية 
باريس مؤخرا، وســـّجل خالله حضور سعودي 
غير رســـمي في شـــخص األمير تركي الفيصل 
الرئيس األســـبق للمخابرات الســـعودية الذي 
هاجم في كلمته للمؤمتر النظام اإليراني بعنف، 
معتبرا أّنه ”لم يجلب ســـوى الدمار والطائفية 
وسفك الدماء، ليس في إيران فحسب وإمنا في 

جميع دول الشرق األوسط“.
وال تعلن الســـعودية رسميا دعمها ملعارضة 
النظام اإليراني، لكّن مراقبني يقولون إّن تنامي 
قّوة تلك املعارضة واستفادتها من توّسع قاعدة 
الناقمني واملتضّررين من السياســـات اإليرانية 
التـــي تقـــّدم التدّخل فـــي بلدان اجلـــوار ودعم 
ومتويل جماعات تابعـــة لها هناك على العناية 
باألوضـــاع االجتماعيـــة واالقتصادية الســـيئة 
لإليرانيـــني، يجعل من تلك املعارضة ورقة قابلة 
لالستخدام من قبل السعودية في خلخلة أسس 

النظام اإليراني متهيدا إلسقاطه.
وقال ســـلمان األنصاري الذي يقـــود لوبّيا 
ســـعوديا في الواليـــات املتحدة حتت مســـمى 
”ســـابراك“ اختصـــارا للعبـــارة اإلنكليزية التي 
ترجمتهـــا ”جلنـــة شـــؤون العالقـــات العامـــة 
في تغريـــدة عبر تويتر  الســـعودية األميركية“ 
إّنـــه ”مت حتريك املياه الراكدة ألطياف املعارضة 
اإليرانيـــة بنجاح“، موّضحا ”األكـــراد ثائرون، 

األحواز نشيطون، اخلامنئيون مستنفرون“.

وتأخـــذ طهـــران إمكانيـــة إثـــارة املعارضة 
ضّدهـــا على محمل اجلـــّد، وهو مـــا جتّلى في 
تشـــّنج ردودها على مؤمتر باريـــس واتهامها 

للسعودية بالوقوف وراءه.
ونشطت السعودية بشكل الفت في مواجهة 
الدعايـــة اإليرانية بعّدة طرق من ضمنها تفعيل 
دور اللوبي الســـعودي داخل الواليات املّتحدة، 
والتعويل في ذلك على شبكة العالقات الواسعة 
التي جنـــح الوزير عـــادل اجلبير في نســـجها 
مع شـــخصيات أميركية مرموقة ومؤثرة خالل 
سنوات عمله الطويلة ضمن الطاقم الدبلوماسي 
لبالده فـــي الواليـــات املتحدة، وعلـــى معرفته 
املعّمقـــة بطبيعـــة املجتمع األميركـــي واطالعه 
الواسع على الثقافة األميركية من خالل إجادته 

الكاملة للغة اإلنكليزية.
وعقـــد اجلبير خـــالل زيارته األخيـــرة إلى 
الواليـــات املتحـــدة لقـــاءات ثنائية مـــع كل من 

نظيره األميركي جون كيري، ومستشـــارة األمن 
القومي سوزان رايس.

كما التقى بعدد من زعامات مجلس الشيوخ 
وهم رئيس جلنة الشـــؤون اخلارجية باملجلس 
اد رويـــس، وكبير الدميقراطيـــني أليوت أدجل، 

والسناتور ستيف سكاليس.
ويـــرى مراقبـــون أّن لـــدى الســـعودية من 
اخلبـــرة واملقـــّدرات ما يؤّهلها لبنـــاء لوبي من 
أقوى اللوبيات وأكثرها تأثيرا في السياســـات 
األميركية، مؤّكدين أنها لن تؤسس ذلك من فراغ 
حيث يوجد ذلك اللوبي بالفعل، وقد متّكن خالل 
السنوات األخيرة من انتزاع مكان له على خارطة 
دوائر التأثير داخل الواليات املتحدة مســـتفيدا 
من القـــّوة االقتصادية واملاليـــة للمملكة وكثرة 
رجال املـــال واألعمال الســـعوديني الناشـــطني 
على األراضي األميركية. لكن سعوديني يقولون 
إّن ذلـــك اللوبي فـــي حاجة ملزيد النشـــاط على 

جبهـــة الدعاية واإلعالم واســـتقطاب املزيد من 
املناصرين للمملكـــة من كبار اإلعالميني ورجال 

السياسة والفكر.
الطاقـــم  إّن  أميركيـــة  مصـــادر  وتقـــول 
الدبلوماســـي للســـعودية بقيادة عادل اجلبير 
خالل سنوات عمله ســـفيرا لبالده في الواليات 
املتحـــدة، لم يهمـــل العمل على تأطيـــر اللوبي 
الســـعودي وتنمية قدراته في مواجهة الدعاية 
اإليرانيـــة، مؤّكدة أّن إيران بالـــذات كانت على 
بّينة مـــن دور اجلبير وفاعليـــة جهوده للتأثير 
على املوقف الرســـمي والشـــعبي األميركي من 
طهران وسياســـاتها، وكشـــف دورها في نشـــر 
الفوضـــى في محيطها والعالم، وهو ما يفّســـر 
محاولة املخابرات اإليرانية اغتياله ســـنة ٢٠١١ 
على يد شـــخصني يحمالن اجلنســـية اإليرانية 
هما غالم شـــكوري ومنصور أربابسيار اللذان 
قبض عليهما وأدينا من قبل القضاء األميركي.

الجبير في واشنطن لتفعيل دور اللوبي السعودي في مواجهة الحملة اإليرانية
[ التصعيد اإليراني ضد السعودية مرتبط بتعاظم دور األخيرة في منطقتها [ منخدعون أو طامعون ينجرون وراء دعاية طهران ضد الرياض
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أخبار

اململكة العربية الســــــعودية التي تواجه حملة إيرانية شرســــــة ضّدهــــــا، متتلك عّدة أوراق 
ملواجهــــــة تلك احلملة وعكــــــس الهجوم على مصدرها، من بينها اللوبي الســــــعودي داخل 
الواليات املتحدة والذي بدأ بالفعل يثبت وجوده على خارطة دوائر التأثير في سياســــــات 
ومواقف الواليات املتحدة، لكنه يظّل بحاجة إلى املزيد من التفعيل والتنشيط واستغالل ما 

لدى اململكة من مقّدرات مادية وخبرة سياسية.

«اســـتحضاراتنا تقترب من نهايتها عدة وعددا وتســـليحا وتجهيزا. وساعة الشروع في خوض 

معركة الفصل بالموصل يقترب ميعادها}.

خالد العبيدي
 وزير الدفاع العراقي

«آثرنا السالم استجابة لدعوات األشقاء واملجتمع الدولي وقراراته وذهبنا إلى جنيف ومن ثم 

إلى الكويت.. لكننا لألسف لم نواجه إال التسويف والتعنت من قبل االنقالبيني}.

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أحالت محكمة االستئناف الكويتية، 
األربعاء، إلى السجن، كال من الشيخ 

عذبي فهد األحمد الصباح ابن شقيق 
أمير البالد، والشيخ أحمد الداود 

الصباح، أحد أفراد العائلة الحاكمة 
ضمن أربعة مدانين في قضية تتعّلق 

بإنشاء مجموعة على مواقع التواصل 
االجتماعي تحت اسم «قروب الفنطاس» 

لبث اإلشاعات واإلساءة لرموز الدولة.

◄ حّذرت منظمة أطباء بال حدود 

من انتشار مرض الجرب في مناطق 
بمحافظة عمران بشمال اليمن 

والخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، 
معلنة استمرار حملتها لمعالجة المئات 

من المصابين بالمرض.

◄ ألقي القبض في البحرين على 
رجلين يشتبه بتورطهما في زرع قنبلة 

في طريق بقرية العكر جنوبي العاصمة 
المنامة آخر يونيو الماضي، ما أدى 
إلى مقتل امرأة كانت تقود سيارتها 

على ذلك الطريق وإصابة أطفالها 
الثالثة. وبينت التحقيقات األولية أن 
المتهمين تلقيا تدريبا في إيران التي 
فّر إليها متهم ثالث في ذات القضية.

◄ تمكنت قوات الحزام األمني العاملة 
في عدن بجنوب اليمن تحت إشراف 

التحالف العربي لدعم الشرعية خالل 
عملية أمنية نوعية نفذتها فجر األربعاء 

بحي المنصورة من توقيف قياديين 
كبيرين من تنظيم القاعدة.

◄ نفت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بالكويت بدء العمل بنظام جديد 
لالتصاالت يتضمن تسجيل المكالمات 

الشخصية ومتابعتها وحفظها 
ومراقبة خدمات التواصل االجتماعي 

والتطبيقات المرتبطة بها.

باختصار

الرياض ما عادت تقنع بالكالم.. حان وقت الفعل

ولد الشيخ يلعب آخر أوراق الحل التفاوضي لألزمة اليمنية
} صنعاء - حتّولت حتـــّركات املبعوث األممي 
إلـــى اليمـــن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد في 
املنطقـــة إلـــى ما يشـــبه الســـباق بـــني احلّل 
التفاوضي واحلســـم العســـكري الـــذي تلّوح 
به احلكومة الشـــرعية املدعومـــة من التحالف 
العربـــي وبدأت تتجـــه نحو تنفيـــذه بتحريك 
قـــوات املقاومـــة واجليـــش الوطنـــي صـــوب 
العاصمـــة صنعـــاء والســـيطرة علـــى مناطق 

استراتيجية على أبوابها.
وجـــاء إصـــرار حكومـــة الرئيـــس عبدربه 
منصـــور هـــادي على إنهـــاء انقـــالب جماعة 
أنصار اللـــه احلوثية والرئيس الســـابق علي 

عبداللـــه صالح بقوة الســـالح، بعـــد يأس من 
رغبة االنقالبيني في التوّصل إلى حّل ســـلمي 
من خالل ماراثون مـــن املفاوضات احتضنتها 
الكويت على مدار ســـبعني يوما ووقع تعليقها 
مبناســـبة عيـــد الفطر، وبدا من العســـير على 
ولـــد الشـــيخ اســـتئنافها، خصوصـــا في ظّل 
مآخذ على أدائه من قبل حكومة هادي التي لم 
تترّدد أطراف مقربة منها في اتهامه باالنحياز 

لالنقالبيني وتبني طروحاتهم.
اليمـــن  إلـــى  األممـــي  املبعـــوث  ووصـــل 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، األربعـــاء، إلى 
العاصمة اليمنيـــة صنعـــاء، للترتيب للجولة 

الثانية من مشـــاورات الســـالم اليمنية املقرر 
-نظريـــا- انطالقها في الكويـــت في ١٥ يوليو 

اجلاري، دون أفق واضح لتنفيذ ذلك.
ويسعى ولد الشـــيخ لتدارك املوقف، وعقد 
جولة املشـــاورات في موعدها، مع مؤشـــرات 
كبيرة لتأجيلها بسبب اشتراط الوفد احلكومي 
تنفيـــذ احلوثيـــني القرار األممـــي ٢٢١٦ والذي 
ينـــص على انســـحابهم من املدن وتســـليمهم 

السالح.
وجـــاءت زيارة املبعوث األممي إلى صنعاء 
إثر زيارة إلـــى العاصمة الســـعودية الرياض 
التقـــى خاللها الرئيس هـــادي، وقالت مصادر 

إّنـــه ســـمع منه موقفـــا صارما بشـــأن تطبيق 
القرار األممي املذكور.

وتزامـــن وصـــول املبعـــوث األممـــي إلـــى 
العاصمـــة اليمنيـــة مـــع تصاعد القتـــال على 
بوابتها الشـــرقية بـــني املتمّرديـــن احلوثيني 
املدعومني مـــن قوات علي عبداللـــه صالح من 
جهـــة، والقوى املســـاندة للشـــرعية من جيش 
وطنـــي ومقاومـــة مدعومة بطيـــران التحالف 
العربي من جهة مقابلة، والتي متكنت األربعاء 
من السيطرة على جبل الذهب مبديرية نهم بعد 
مواجهات عنيفة ضّد املتمّردين ســـقط خاللها 

العشرات من القتلى واجلرحى من الطرفني.

سلمان األنصاري:

تم تحريك المياه الراكدة 

ألطياف المعارضة 

اإليرانية بنجاح

} بغــداد - تواصل األربعاء في العراق سقوط 
ضحايا جّراء تفجيـــرات انتحارية، وذلك رغم 
اإلجـــراءات األمنيـــة المشـــّددة خصوصا في 
العاصمـــة ومحيطهـــا، والتـــي أعقبت مجزرة 
كانت قد طالت األحد قبل الماضي حي الكرادة 
ببغداد وســـقط فيها المئات من الضحايا بين 
قتلى وجرحى، وأجبرت حكومة رئيس الوزراء 
حيدر العبـــادي على إجراء تغييرات في قيادة 
األجهزة األمنية وقبول استقالة وزير الداخلية 

محّمد سالم الغبان.
وُقتـــل األربعاء ما ال يقّل عـــن 10 عراقيين 
وأصيـــب 27 آخـــرون جـــّراء انفجار ســـيارة 
مفخخة يقودها انتحاري قـــرب نقطة تفتيش 

في منطقة حي الشعب بشمال شرق بغداد.
وال تبـــدو مختلـــف اإلجـــراءات الميدانية 
والتعديـــالت الهيكلية علـــى أجهزة األمن ذات 
جدوى في وقف التفجيـــرات االنتحارية التي 
تحّولت في العراق إلى معضلة، وإلى نفق بال 

نهاية.
وتصاعدت موجة التفجيرات بالتزامن مع 
التقـــّدم الكبير في الحرب علـــى تنظيم داعش 
فـــي العراق، لتبّيـــن أن انتـــزاع مناطق مهّمة 
من سيطرة التنظيم المتشـــّدد لن تمثل نهاية 

اإلرهاب في البلد.

نفق العنف في العراق 

بال نهاية



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - تتجه األزمة الدبلوماســـية التي 
امتدت من مارس املاضي بني املغرب ومكتب 
األمـــني العام لألمم املتحـــدة، نحو االنفراج، 
بعدمـــا مت االتفـــاق بني الطرفـــني على إعادة 
74 موظفـــا مدنيا تابعني لقوات املينورســـو 
في الصحـــراء على فترات، ومت التوافق على 
عـــودة 25 موظفـــا مـــن املكـــون املدني ضمن 
بعثة املينورسو، على أساس أن يعود العدد 

الباقي في وقت الحق.
وكان املغـــرب قد قرر، في 15 مارس 2016، 
تقليـــص حجـــم املوظفني املدنيـــني العاملني 
في إطار بعثة املينورســـو وسحب مساهمته 
املالية التطوعية، إثر تصريحات بان كي مون 
أثناء زيـــارة قام بها ملخيمات تندوف، والتي 
الصحراء،  اعتبر فيها املغـــرب دولة ”حتتل“ 
وهي تصريحات اســـتنكرتها الرباط وقالت 

إنها استفزازية وغير محايدة.
وســـبق لوكيل األمني العـــام إلدارة األمم 
املتحـــدة لعمليـــات حفـــظ الســـالم، هيرفي 
الدسوس، أن أكد خالل اجتماع ملجلس األمن 
الدولـــي عقد ملناقشـــة األوضـــاع بالصحراء 
في يونيـــو املنقضي، أن منحـــى املفاوضات 
مع املغرب بشـــأن عودة املكون املدني لبعثة 

املينورسو تسير وفق منحى إيجابي.
وتعليقـــا على هـــذا التطور قـــال صبري 
احلـــو، اخلبير املغربي فـــي القانون الدولي، 
والهجـــرة ونـــزاع الصحـــراء، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، إن عودة عناصـــر املكون املدني 
للمينورســـو، هـــي أخـــف الضرريـــن وبأقل 

خســـارة، درأ بها املغرب الوقوع في اجلزاء 
الذي حدده مجلس األمن بالفقرة 3 من القرار 
2285، في حالة عـــدم تنفيذ قراره بعد إحاطة 
األمـــني العام لـــه بذلـــك، حيث حـــدد وعيدا 
وتهديـــدا باتخاذ أفضل الســـبل لضمان تلك 

العودة.
ومن منظور الشـــرعية القانونية الدولية، 
اعتبر رضا الفالح أســـتاذ العالقات الدولية 
بجامعة أغادير، في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
خيـــار القبول بعـــودة الفريق املدني ســـليم 
ويتماشـــى مـــع املنحى الثابـــث للمغرب في 
تعاملـــه مـــع األزمات، لكـــن بلغة السياســـة 
الدوليـــة، يتوقـــف تقييـــم القـــرار على مدى 
قـــدرة املغرب علـــى تعديل والية املينورســـو 

واالستبعاد النهائي خليار االستفتاء.
ومعلوم أن مستشـــار بان كي مون جمال 
بـــن عمر، قام بزيارة ملدينة العيون في يونيو 
املاضي مع وفد تقني مكون من ســـتة أفراد، 
اعتبرتهـــا مصادر مقربة من الوفد حاســـمة 
في تقريب وجهات النظر بني املغرب ومكتب 
األمـــني العام لألمم املتحدة. واعتبر مراقبون 
أن االتفـــاق الذي توصل إليـــه اجلانبان كان 
إيجابيا فـــي جتنيب املغرب تبعات ســـلبية 

لقرار طرد املكون املدني للمينورسو.
من جهته أكد شـــرقي خطري، الباحث في 
العلوم السياســـية بجامعة محمد اخلامس، 
لـ“العرب“، أن هذا التوجه مرتبط بالتزامات 
املغرب الدولية منذ وقـــف إطالق النار وبدء 
مخطط التســـوية الذي يهدف إلى إيجاد حل 
متوافق عليه بني طرفي النزاع أساسه تنظيم 

استفتاء لم تعد شروطه املوضوعية قائمة.
وأشـــار شـــرقي خطري، أن األمم املتحدة 
بإيعاز من الدول الكبرى وخصوصا الواليات 
املتحدة حتـــاول دوما حلحلة ملف الصحراء 
املغربية بإرهاصات قائمة على إثارة نعرات 
طرفـــي النـــزاع وفـــق أجنـــدات مضبوطـــة 

سلفا.

وســـيعقد مجلس األمن الدولي اجتماعا 
مغلقا، الثالثاء 26 من الشهر اجلاري، لبحث 
تقرير ســـيتقدم به األمني العام بان كي مون 
حـــول مـــدى تطبيق املغـــرب لقـــرار املجلس 
رقـــم 2285 والـــذي ينـــص على عـــودة قوات 

املينورسو إلى الصحراء.
وفـــي هذا اإلطـــار قال صبـــري احلو، إن 
”املغـــرب يحـــاول فـــك عقـــدة اإلحاطـــة التي 
ســـيقدمها بان كي مون في اجتماع 26 يوليو 
اجلاري، وتقرير ديســـمبر الذي طلبه مجلس 

األمن من األمني العام قبل نهاية واليته، غير 
أنه ولئن خفف من التوتر فإنه لن يســـتطيع 
محو ما كتب في قرار مجلس األمن من أوامر 
ومحددات كلها في صالح حرية املينورســـو 

في عملها“.
وآخـــذ صبري احلو اخلبيـــر في القانون 
الدولـــي، والهجـــرة ونزاع الصحـــراء، على 
الدبلوماســـية املغربيـــة، عـــدم توفرها على 
خطـــة محكمة في تدبير امللف، بل لقد طبعها 
نـــوع مـــن املزاجيـــة الناجتة عـــن ردود فعل 

غير محســـوبة النتائج، والتي تزيد الوضع 
تعقيدا وتأزما، ليسا في صالح املغرب.

وأكـــد محدثنـــا علـــى أن األمـــر ال يجب 
أن ميـــّر دون إعـــالن املســـؤولية الناجتـــة 
عـــن هـــذه الوضعية التـــي ســـتكلف املركز 
ستكتشـــف  خســـارة،  املغربـــي  واملوقـــف 
تكاليفها في املســـتقبل القريـــب عندما يبدأ 
املغرب في االحتكاك مع املينورســـو، وتنازع 
االختصاصات وتوالي إحاطات مجلس األمن 

ملعيقات عملها.
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◄ ذكرت تقارير إخبارية أن مجلس 
النواب الليبي يعتزم مالحقة المفتي 

المقال الصادق الغرياني قضائيا، 
داعيا محكمة الجنايات الدولية 
إلى التحقيق في جرائم الحرب 

التي نجمت عن فتاوى الغرياني 
”المحرضة على القتال وسفك 

الدماء“.

◄ أصدرت المحكمة اإلدارية ببئر 
مراد رايس في العاصمة الجزائر، 
األربعاء، حكما بإبطال صفقة بيع 
المجموعة اإلعالمية ”الخبر“ إلى 

رجل األعمال يسعد ربراب، وحملت 
المحكمة المدعى عليهم كافة 

المصاريف القضائية.

◄ أصدرت محكمة الجنايات 
بالمسيلة في جنوب الجزائر حكما 
بالسجن 20 عاما بحق رضوان فايد 
الجزائري الفرنسي، في قضية قتل 

شرطية بلدية بفرنسا سنة 2010، وقد 
تورط فيها شقيقه أيضا.

◄ تقّدم الحزب المغربي الليبيرالي 
المعارض بشكوى أمام القضاء 

ضد 4 من الوزراء في البالد، بسبب 
استيراد الرباط ألطنان من النفايات 

المعالجة، من الدول األجنبية خاصة 
إيطاليا، والتي يتم استخدامها 
كمصدر للطاقة البديلة بمصانع 

اإلسمنت.

◄ رحبت الواليات المتحدة واألمم 
المتحدة، باستالم حكومة الوفاق 

الوطني الليبية لمقّر مجلس الوزراء 
على طريق السّكة بالعاصمة 

طرابلس، فيما نددت ”حكومة اإلنقاذ“ 
بالخطوة واعتبرتها ”غير قانونية“.

◄ قتل 241 من عناصر القوات 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني 

الليبية وأصيب أكثر من 1400 عنصر 
آخر بجروح، خالل شهرين من 

المعارك مع تنظيم الدولة اإلسالمية، 
في إطار العملية العسكرية الهادفة 

إلى استعادة مدينة سرت.

باختصار

المغرب يسمح بعودة الموظفين المدنيين في بعثة المينورسو
[ الرباط تلتزم بقرارات األمم المتحدة [ االستبعاد النهائي لخيار االستفتاء أول خطوة لحل النزاع
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} تونــس - تصاعـــد اخلالف السياســـي بني 
الرئيـــس التونســـي احلالـــي الباجـــي قائـــد 
السبســـي والرئيس املؤقت الســـابق املنصف 
املرزوقي، حيث أصبحت املناكفات الشخصية 
التـــي تدور حـــول الوضع الصحـــي للرجلني 

سيدة املوقف بينهما.
وطالب املرزوقي قائد السبسي باالستقالة، 
إثر جتدد الشـــائعات عن حالته الصحية على 
خلفيـــة عدم ظهـــوره لتهنئة الشـــعب في عيد 

الفطر.
وكتـــب املرزوقي فـــي تدوينة على صفحته 
بالفيســـبوك قائال ”مـــا يتطلبـــه الواجب من 
شجاعة أدبية ووطنية صادقة وتغليب مصلحة 
11 مليون تونســـي على مصلحتك (في إشارة 
إلى الرئيس) ومصلحة ابنك، تقدمي استقالتك 

والعودة إلى بيتك لكي تتمكن تونس من إعداد 
مســـتقبلها في ظل احلد األدنى من االستقرار 

والوحدة الوطنية غير املزيفة“.
علـــى  بحـــدة  التونســـي  الرئيـــس  ورد 
تصريحات املرزوقي حيث قال خالل إشـــرافه 
علـــى موكب توقيـــع ”وثيقة قرطـــاج“ من قبل 
األحزاب واملنظمات املشـــاركة في مشـــاورات 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية ”على األقـــل أنا لم 
أدخـــل إلى مستشـــفى األمـــراض العقلية في 
تونـــس وال خارجها“، في إشـــارة إلى ما يتم 
تداولـــه على نطاق واســـع حـــول أن املرزوقي 

يعاني من اضطرابات نفسية.
يذكـــر أن عددا من مســـتعملي الفيســـبوك 
شنوا حملة قبل أيام بعنوان ”وينو السبسي؟“ 
(أين السبســـي) بســـبب عدم ظهـــوره لتهنئة 

الشـــعب قبل عيد الفطر على غرار العادة وهو 
ما فسره البعض بتوعك حالته الصحية وعدم 

تصريحه بذلك.
ونفى املرزوقي من جهته أن يكون أنصاره 

وراء بث الشائعات حول اختفاء السبسي.
وعلق الرئيس قائد السبسي، االثنني، على 
شـــائعات وفاته ساخرا ”ســـامحوني.. مازلت 
حّيـــا، ومازال فـــي العمر بقيـــة“، وذلك خالل 
لقائه برئيســـة منظمة االحتاد العام التونسي 

للصناعة والتجارة، وداد بوشماوي.
وانتقـــد املرزوقـــي في تدوينته السبســـي 
بحـــدة واتهمـــه بأنـــه ”يريد إنقاذ الفاســـدين 
بقانـــون على مقاســـهم رّدا جلميـــل من كانوا 
مبالهم الفاسد وإعالمهم الفاسد عامال حاسما 

في انتخابه وهو أحسن من يعرف ذلك“.

ولقد طرح السبســـي، منذ شهر مايو 2015 
مبـــادرة تشـــريعّية تتمثل في مشـــروع قانون 
املصاحلـــة في املجالـــني االقتصـــادي واملالي 
يقـــّر بـ“العفو لفائـــدة املوظفـــني العموميني، 
املتعلقـــة  األفعـــال  بخصـــوص  وأشـــباههم 
بالفســـاد املالي، واالعتداء على املال العام، ما 
لم تكن تهـــدف إلى حتقيق منفعة شـــخصية، 
مع اســـتثناء الرشوة واالستيالء على األموال 

العامة، من االنتفاع بهذه األحكام“.
والقـــت هـــذه املبـــادرة انتقـــادا مـــن قبل 
املعارضـــة فـــي تونـــس التـــي اعتبـــرت أنها 
تفســـح املجـــال أمـــام الفســـاد مـــن جديد في 
حني تـــرى احلكومة أنها ستســـمح بتحســـن
وزيـــادة  الصعـــب  االقتصـــادي  الوضـــع   

االستثمارات.

} طرابلــس - انحصـــرت ســـيطرة تنظيـــم 
داعـــش في ليبيـــا على منطقة محـــدودة في 
مدينة ســـرت وســـط الســـاحل الليبي بعدما 
كان نفوذه على الســـاحل األوســـط ميتد من 
بن جواد شـــرقا والتي تبعد 600 كيلومتر عن 
طرابلس إلى منطقة الســـدادة غربا والتي ال 

تبعد سوى 90 كيلومترا عن شرق مصراتة.
وفـــي ظـــل عدم وجـــود حاضنة شـــعبية 
لداعـــش فـــي ليبيـــا، مـــن املرجـــح أن تكون 
املنطقـــة الرخـــوة فـــي اجلنـــوب الغربي من 
الصحـــراء الليبية احملاذية حلـــدود النيجر 
واجلزائـــر والقريبة من شـــمالي مالي مالذا 
آمنا للعناصر الفارة من معركة سرت لتقترب 
من فرع داعش في نيجيريا املعروف بجماعة 

”بوكو حرام“.
وتعـــرف منطقة اجلنوب الغربي نشـــاطا 
واســـعا للمهربـــني واجلماعـــات املســـلحة، 
والتي تتنـــازع فيها قبائـــل ليبية باجلنوب 
الغربي للســـيطرة على طـــرق التهريب التي 

تقطع الصحراء الليبية.
وسيســـمح جلـــوء عناصـــر داعـــش إلى 
اجلنـــوب الغربي فـــي ليبيا لهـــم بالتواصل 
مـــع تنظيمـــات إرهابية أخرى منتشـــرة في 
املنطقـــة على غـــرار تنظيم بوكـــو حرام فرع 
داعش في نيجيريا، والقاعدة في بالد املغرب 
اإلسالمي، وتنظيم املوقعون بالدماء وجماعة 
أنصار الديـــن، وحركة التوحيد واجلهاد في 

غرب أفريقيا.
املختصـــة  األميركيـــة  الكاتبـــة  وتـــرى 
فـــي اجلماعـــات املســـلحة أميلـــي أســـتيل، 

فـــي تصريـــح لقنـــاة فوكس نيوز األســـبوع 
املاضـــي، أن خطر تنظيم داعش مازال داهما 
وموجودا، ومن اخلطـــأ االعتقاد أن القضاء 
على التنظيم في ســـرت سيضع حدا لتهديده 

في الشمال األفريقي.
وتـــرى أســـتيل أن ”ســـرت ليســـت بهذه 
األهمية للتنظيـــم، وهي مدينة صغيرة ميكن 
للتنظيـــم أن يتخلـــى عنهـــا دون نـــدم، وأن 

هناك مصادر تفيد بأن التنظيم كان يســـتعد 
منـــذ شـــهر أبريـــل املاضي لالنســـحاب من 
ســـرت، وأعّد مالذا آمنا جديدا جنوب غربي

 ليبيا“.
وأضافت أن ”التنظيم يعمل على تأسيس 
قاعدة أخرى له في الصحراء الليبية، تتقاطع 
فيها طرق التهريب والتجارة غير املشـــروعة 
الرابطـــة بني جميع أنحاء القـــارة األفريقية، 

وجلنـــوب غرب ليبيـــا أهمية اســـتراتيجية 
أكبر بســـبب هذا األمر، فقد يستفيد التنظيم 
مـــن هـــذه الطرقـــات وميكنـــه أن يندمج في
 شـــبكات املتشـــددين في جميع أنحاء غرب 

أفريقيا“.
لكن هـــذه القـــراءة تختلف عـــن عدد من 
التقاريـــر اإلعالميـــة األميركيـــة واألوروبية 
التـــي ذهبت إلى القول بأن خطر التنظيم في 
ليبيا سينتهي بعد معركة سرت التي أصبح 
واضحـــا أنها مســـألة وقت ال غيـــر، خاصة 
وأن التنظيـــم ســـبق وأن ُهزم أكثـــر من مرة 
في ليبيا، على غرار طرد تنظيمات إســـالمية 
محلية لداعش من مدينة درنة التي تبعد عن 
شـــرق بنغازي بنحو 300 كيلومتر في 2015، 
وفي صبراته التـــي تبعد 170 كيلومترا غرب 

طرابلس.
وهو ما أكده السنوسي البسيكري رئيس 
املركز الليبي للبحوث والتنمية الذي قال إنه 
”على عكس ما ُيتصور أو ُيصور، من الصعب 
جدا إحداث اختـــراق اجتماعي في اجلنوب 
الليبـــي، صحيـــح اجلنـــوب الليبـــي ميكـــن 
اعتباره منطقة أمنية رخوة نسبيا وهو مالذ 
للمهربـــني وللهجرة غير الشـــرعية، غير أنه 
من الصعب أن يجـــد فيه التنظيم موطئ قدم 
ليستقّر فيه، فليس هناك مكّون اجتماعي في 
اجلنوب الليبي مستعّد الستقبال التنظيم أو 
التعامـــل معه، زد على ذلـــك اجلنوب الليبي 
عاش ومازال يعيـــش صراعات بني مكوناته 
االجتماعيـــة والقبليـــة، ومنـــاخ الصراعات 

جعلته صلبا ويصعب اختراقه“.

حساسيات شخصية تعزز الخالف السياسي بين المرزوقي والسبسي

داعش يتحين الفرصة لنقل إمارته إلى الجنوب الغربي الليبي

عاد البعض من موظفي بعثة األمم املتحدة (املينورســــــو) إلى إقليم الصحراء املغربية، بعد 
ــــــني الرباط واألمم املتحدة على خلفية األزمة بينهما، والتي تفجرت إثر تصريحات  اتفاق ب

لبان كي مون وصفها متابعون بـ“غير املسؤولة“.

{مجرد طرح مبادرة تشـــكيل حكومة وحدة وطنية هو إقرار ضمني بفشـــل الحكومات، ال يجب أخبار

تحميل الحبيب الصيد وحده مسؤولية هذا الفشل}.

زهير املغزاوي
أمني عام حركة الشعب في تونس

{الجميع تحدث عن فساد االنتخابات األخيرة، سواء في الحكومة، من خالل أمناء عامين مشاركين 

فيها، أو المعارضة بشكل رسمي لذلك يجب تالفي حدوث األمر في االنتخابات المقبلة}.

إدريس لشكر
الكاتب األول لالحتاد االشتراكي في املغرب

عودة المينورسو تطوي صفحة الخالف

داعش المحاصر في سرت يريد النفاذ بجلده

صبري الحو:

الدبلوماسية المغربية ال 

تتوفر على خطة محكمة 

لتدبير ملف الصحراء

ّ
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◄ ضبطت شرطة مكافحة المافيا 
عصابة رومانية لالتجار بالبشر، 
استعبدت العشرات من الضحايا 

المختطفين ومن بينهم أطفال، 
وأجبرتهم على التسول وأنقذت 5 

أشخاص من قرية في وسط رومانيا.

◄ أغلقت فرنسا (حتى إشعار آخر)، 
األربعاء، بعثاتها الدبلوماسية في 

تركيا ألسباب أمنية، بعد ساعات من 
إلغاء احتفاالت العيد الوطني المقرر 
للخميس 14 يوليو، بحسب ما أعلنت 

سفارتها في أنقرة في بيان.

◄قال متحدث باسم نائب رئيس 
جنوب السودان، األربعاء، إن رياك 
مشار انسحب مع قواته إلى خارج 

العاصمة جوبا لكنه ال يخطط لخوض 
حرب، وذلك بعد وقف إطالق النار 

الذي تم التوصل إليه.

◄ أعلنت كوريا الجنوبية، األربعاء، 
عن المكان الذي سينشر فيه نظام ثاد 
الدفاعي العسكري األميركي المضاد 
للصواريخ لمواجهة تهديدات كوريا 

الشمالية الصاروخية، وهو إجراء أثار 
غضب الصين ودفع كوريا الشمالية 

إلى التهديد برد انتقامي.

◄ قالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
اليابانية، إن إمبراطور اليابان 

أكيهيتو الذي قضى معظم وقته 
في محاولة لتضميد جراح الحرب 

العالمية الثانية، يعتزم التخلي عن 
العرش في غضون بضعة أعوام.

◄ دعا المرشح الجمهوري النتخابات 
الرئاسة األميركية دونالد ترامب، 

األربعاء، القاضية بالمحكمة العليا 
روث بادر جينسبرج إلى تقديم 

استقالتها، وصفا إياها بغير الالئقة 
عقليا بعد أن انتقدته في عدد من 

المقابالت مع وسائل اإلعالم.
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أخبار

باختصار

«نصيحتي لخليفتي هي محاولة اإلبقاء على أوثق صلة ممكنة باالتحاد األوروبي ملصلحة التجارة 

والتعاون واألمن، ألن هذا سيكون جيدا للمملكة املتحدة وألسكتلندا». 

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني املستقيل

«التزاماتنا األوروبية وموضوع الهجرة وعالقاتنا الخارجية، وجنودنا الذين يشاركون في مكافحة 

اإلرهاب وحفظ السالم، أمور مهمة تحتم علينا التسريع في تشكيل حكومة».

ماريانو راخوي
رئيس حكومة تسيير األعمال األسبانية

} لنــدن -  يواجــــه حزب العمــــال البريطاني 
املعارض أزمة تهدد كيانه بسبب االنقسامات 
واخلالفــــات الشــــديدة على زعامــــة جيرميي 

كوربني.
وســــينافس كوربــــني علــــى هــــذا املنصب 
نائبــــان على األقل في الســــباق الذي ســــيبدأ 
رســــميا هذا األســــبوع، بعــــد أن انضم أوين 
ســــميث إلــــى أجنيال إيغــــل في اإلعــــالن عن 
ترشــــحهما للمنافســــة التي يتوقــــع أن تعلن 

نتائجها في سبتمبر.
اإلذاعــــة  هيئــــة  لراديــــو  ســــميث  وقــــال 
البريطانية ”جيرميي رجل جيد ويحافظ على 
معايير حزب العمال.. ولكنه ليس قائدا ميكنه 
قيادتنا في االنتخابات والفوز بها“. وأضاف 
”لدي مجموعة مــــن السياســــيات الراديكالية 
ذات مصداقيــــة. أريــــد أن أجعل قضيتي ليس 
فقط الفوز بزعامة حــــزب العمال وإمنا أيضا 

برئاسة الوزراء“.
ويواجــــه كوربــــني صعوبة فــــي االحتفاظ 
مبنصبه بعد التصويــــت الصادم على خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي في اســــتفتاء 
23 يونيــــو، حيث واجه تصويتا بحجب الثقة 
دعمه ثالثة أرباع أعضاء احلزب في البرملان.

وفشــــلت محاوالت إبعــــاده عن الســــباق 
بإجباره على احلصول على ترشــــيح 51 على 
األقل من نواب حزب العمال وأعضاء البرملان 

األوروبي.
وســــيتمكن كوربــــني اآلن من بــــدء حملته 
متجــــاوزا النــــواب ليتوجه إلــــى أنصاره في 
نقابــــات العمال وأعضاء احلــــزب من القاعدة 
الشــــعبية الذين ســــاعدوا على فــــوزه بزعامة 

احلــــزب في ســــبتمبر املاضــــي، والذين تزايد 
عددهم بشكل كبير في األشهر األخيرة.

ويقــــول بريــــان كالس، املتخصــــص فــــي 
السياســــة املقارنة في كلية لنــــدن لالقتصاد، 
”مهما كان الشــــخص الذي ســــيفوز باملنافسة 
على الزعامة، فإنه من املرجح أن يتســــبب في 

انقسام احلزب بشكل أكبر“.
وصــــرح كالس بأن ”احلــــزب يواجه أزمة 
تهــــدد كيانه ألن هناك قــــوة كبيرة في احلزب 
مشــــكلة من أعضائه ال ميكنهــــا التصالح مع 
قــــوة أخرى كبــــرى، وهي أعضــــاء احلزب في 
البرملان“. ويعتقد بعض احملللني أن انقســــام 

احلزب أصبح أمرا محتما.
وعنونت صحيفة ”ديلي ميرور“ اليسارية، 
األربعاء، ”حرب غير متحضرة ميكن أن تقسم 

حزب العمال إلى األبد“.
وقالت الصحيفة إن ”الســــم في شــــرايني 
حــــزب العمال متغلغل جدا، بحيث أن اجلميع 

يرى أن هذا الوضع لن ينتهي بشكل جيد“.
وفــــي مؤشــــر علــــى التوتــــرات مت إلقــــاء 
احلجارة على مكتب دائــــرة إيغل االنتخابية، 
الثالثــــاء، مما دفعها إلى مطالبة زعيم احلزب 
جيرمــــي كوربــــني بدعوة أنصــــاره إلى ضبط 
النفس، ما يدل على حجــــم اخلالفات القائمة 

بني قيادات احلزب.

وكتــــب جوناثــــان فريالنــــد فــــي صحيفة 
”الغارديــــان“ يقول ”تســــود الكراهية اآلن بني 

اجلانبني“.
ويتعرض كوربني إلى ضغوط شديدة منذ 
االستفتاء، وسط انتقادات بأنه لم يبذل اجلهد 
الكافي إلقنــــاع الناخبني مــــن الطبقة العاملة 

بالبقاء في االحتاد األوروبي.
إال أن العديــــد من األعضــــاء املعتدلني في 
احلزب الــــذي انتقل إلى الوســــط حتت قيادة 
رئيس الوزراء السابق توني بلير، لم يتقبلوا 
مطلقــــا انتخاب كوربــــني املناهــــض للحرب، 

زعيما للحزب.
وأعلنت إيغل (55 عاما) مسؤولة النقابات 
العماليــــة الســــابقة، عــــن ترشــــيحها لزعامة 

احلزب االثنني.
بينمــــا أعلــــن ســــميث (46 عامــــا)، عضو 
حكومة الظل، األربعاء، عن أنه سينضم إليها 
في الســــباق. ومــــن املقرر أن يصــــدر احلزب 

جدوال زمنيا رسميا، اخلميس.
وقــــال كالس إنــــه ”إذا فــــاز كوربــــني فإنه 
ســــيواجه احتمــــال أن يكــــون زعيمــــا عاجزا 
للمعارضة، ورجال من غير املرجح أن يكون له 
تأثير نظرا إلى قلة عــــدد أصدقائه أو حلفائه 
فــــي وستمنســــتر“. وأضــــاف أن ذلــــك ”يهدد 
بانهيار احلزب. ولكن إذا خســــر كوربني، فإن 

النقابــــات القوية والنشــــطاء الشــــباب الذين 
يشكلون قاعدته السياسية، ميكن أن يختاروا 

اخلروج من احلزب“.
وفــــي آخر ظهور له مبجلــــس العموم قبل 
أن يسلم السلطة إلى تيريزا ماي، قارن ديفيد 
كاميــــرون بني عملية انتقال الزعامة في حزبه 
احملافــــظ وبــــني االقتتــــال في صفــــوف حزب 
العمال. وقــــال كاميرون ”لقد قمنــــا بالعملية 
بسالســــة.. قدمنا االستقالة وقمنا بالترشيح، 
وجرت املنافســــة وبعد ذلك التســــلم.. وهم لم 

يقرروا حتى اآلن ما شكل هذه القوانني؟“.
ورد عليــــه كوربــــني بالقول وهو يبتســــم 
”الدميقراطية أمر مشــــوق ورائع وأنا استمتع 

بكل حلظة“.
إال أن فريالند حــــذر في ”الغاريان“ من أن 
االقتتال الداخلي في حــــزب العمال، ميكن أن 
يعمي حزب العمال عن ”أعظم وأخطر مشاكله“ 
وهو فشله في إقناع املاليني من الناخبني من 
الطبقة العاملة الذين حتدوا احلزب وصوتوا 
لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي الشــــهر 
املاضــــي. وقال إن هــــؤالء ”ميكــــن أن يتركوا 
حزب العمال إلى األبد“. وأضاف أنه ”إضافة 
إلــــى ذلك فإنه ال أحد يتحدث عن التهديد على 
كيان احلزب مطلقا. وبدال من ذلك فإن كوربني 

وإيغل يتصارعان على عجلة القيادة“.

[ أوين سميث ينضم إلى قائمة المرشحين لقيادة الحزب 
خالفات شــــــديدة تعصف بحــــــزب العمال 
ــــــي مع إصــــــرار جيرميي كوربني  البريطان
على مواصلة الزعامة ورغبة شق كبير في 
اإلطاحة به بهدف تغيير القيادة، ّمما يهدد 

بانقسام احلزب نهائيا.

انقسام حاد

الداخليــــة  وزارة  أعلنــــت   - بروكســل   {
البلجيكيــــة، األربعــــاء، أن هنــــاك 457 مواطنا 
بلجيكيــــا توجهــــوا خالل فترة مــــا للقتال في 
ســــوريا أو العراق، أو كان في نيتهم الذهاب 
إلــــى هناك، مشــــيرة إلى أن ثلثهــــم تقريبا من 

النساء واألطفال.
ومن جهتها، أوضحت شــــبكة ”في.تي.إن“ 
الفلمنكية الخاصة، نقال عــــن األرقام األخيرة 
لـ“الهيئة البلجيكية لتنســــيق تحليل الخطر“ 
”أوكام“، أن 266 مــــن الـــــ457 الذين انضموا أو 
حاولوا االنضمام إلى المجموعات الجهادية، 
ال يزالون في ســــوريا أو فــــي العراق، وبينهم 
90 اعتبروا في عداد المفقودين أو قتلوا على 

األرجح. وقالت متحدثة باســــم وزير الداخلية 
جان جامبون، األربعاء، إن أرقام شــــبكة ”في.
تــــي.إم“ ”صحيحــــة“، وامتنعــــت عــــن تقديم 

المزيد من اإليضاحات.
وبحســــب هــــذه البيانــــات، فــــإن أربعــــة 
مواطنين بلجيكيين هــــم حاليا ”في طريقهم“ 
منها،  إلى مناطــــق القتال، وأن 114 ”عــــادوا“ 
بينما كانوا  وأن 73 ”أوقفــــوا على الحــــدود“ 

يستعدون للمغادرة.
وللمرة األولى، تميز األرقــــام بين الرجال 
(328) والنســــاء (86) واألحداث (11) واألطفال 
ما دون 12 عاما (32). ومن أصل النســــاء الـ86 
الالتــــي ذكرتهن الهيئــــة في أرقامهــــا، هناك 

50 منهــــن يعتبــــرن في الميــــدان، وواحدة في 
طريقهــــا للتوجه إلى بؤر التوتر و18 عدن إلى 

بلجيكيا و17 منعن من المغادرة. 
ويذكر أن ثالثة شــــبان تتــــراوح أعمارهم 
بين 12 و18 عاما موجودون اآلن في سوريا أو 
العراق. وثمة حاليــــا 32 قاصرا تقل أعمارهم 
عن 12 ســــنة، موجودون في البلدين، بحسب 

المصدر.
وتشكل النســــاء واألطفال حوالي ثلث (28 
بالمئــــة) الرعايا البلجيكييــــن الذين تعتبرهم 
”الهيئــــة البلجيكية لتنســــيق تحليل الخطر“ 
من ”المقاتلين األجانب“. أما عدد الذين منعوا 
من المغــــادرة، فارتفع من 59 في يناير إلى 73 

حاليــــا. وتؤكد هــــذه األرقــــام أن بلجيكيا هي 
أحد البلدان األوروبية التي ينطلق منها أكبر 
عدد من المقاتلين لالنضمام إلى الميليشيات 
الجهادية، نســــبة إلى عدد سكانها الذي يبلغ 

11.5 مليون نسمة.
وتقلق هذه الظاهرة السلطات البلجيكية، 
ال ســــيما وأن اعتداءات 13 نوفمبر في باريس 
(130 قتيال) و22 مارس في بروكسل (32 قتيال) 

دّبرت من بلجيكيا، 
وخططــــت لهــــذه الهجمــــات عناصــــر من 
تنظيم الدولة اإلسالمية، بعضها ذهب للقتال 
في ســــوريا قبــــل العــــودة إلى أوروبــــا، مثل 

عبدالحميد أباعود.

املئات من البلجيكيني في بؤر التوتر بالعراق وسوريا

الخالفات تهدد وحدة حزب العمال البريطاني
} باريــس- تؤكد الســـلطات الفرنســـية أنها 
حـــددت هويـــة قائـــد هجمـــات ١٣ نوفمبر في 
باريس التي شنها إسالميون متشددون وتقول 
إن عبداحلميد أباعود الذي حاصرته الشـــرطة 

وقتلته بعد أيام من الهجمات، لعب دورا أقل.
وحـــول ذلـــك تشـــير وثائق نشـــرت حديثا 
إلى شـــهادة أدلى بها برنـــار باجوليه، رئيس 
املخابـــرات الفرنســـية خالل حتقيـــق برملاني 
ســـري عن أنشـــطة فرنســـا في مجال مكافحة 

اإلرهاب، عقد يوم ٢٤ مايو املاضي.
ولم يحدد باجوليه الشـــخص الذي تعتقد 
السلطات اآلن أنه قائد الهجمات أو ما إذا كان 
حيا أو ميتا. وكان أباعود قد وصف في البداية 
بأنه قائد الهجمات التي أســـفرت عن مقتل ١٣٠ 
شخصا وإصابة املئات من اآلخرين على أيدي 

تسعة متشددين في ١٣ نوفمبر ٢٠١٥.
وفجر بعض املهاجمني أنفسهم قرب أستاد 
فرنســـا وفتح آخرون النار على مقهى بوســـط 
املدينـــة، فيما قتلـــت مجموعة ثالثة مســـلحة 
بأســـلحة وســـترات ناســـفة ٩٠ شـــخصا فـــي 
باتاكالن. ونقل عن باجوليه القول ”صحيح أن 
أباعود كان منسقا لكنه لم يكن قائدا“، وأضاف 
”نعرف من هو القائد لكنني ســـأحتفظ بســـرية 
هـــذا املوضوع�. وأضـــاف ”لدينـــا اآلن معرفة 
جيـــدة بالهيكل التنظيمـــي.. أحرزنا تقدما في 
هذه املســـائل. لذلك نحـــن لدينا فكرة عن هوية 
القائـــد“. وانتهى حتقيق برملانـــي في الهجوم 
إلى نشـــر تقرير، األسبوع املاضي، أبرز بعض 
أوجه الفشـــل وبينهـــا حقيقـــة أن أحد منفذي 
هجوم باتاكالن توجه قبل ذلك إلى سوريا ملدة 
شـــهر رغم فرض رقابة عليه إثـــر قيامه برحلة 

إلى اليمن في العام ٢٠١٢.
وشنت فرنسا بعد ذلك حملة على أشخاص 
يشتبه في أنهم ذهبوا إلى مناطق قتال كسوريا 

للتدريب على أعمال مسلحة.
وقبل أيام أصدرت محكمة فرنسية أحكاما 
بالســـجن ملدد تتراوح بني ٨ و١٠ ســـنوات على 
عدد من األشـــخاص عـــادوا من رحلـــة مماثلة 

بينهم شقيق أحد منفذي هجوم باتاكالن.
وقالـــت محامية متثـــل عددا مـــن ضحايا 
هجمات باريس، إنهم يعتزمون مقاضاة الدولة 
الفرنســـية لفشـــلها في تفادي مقتل عدد كبير 
على أيدي املتشـــددين رغـــم خضوعهم لرقابة 

الشرطة وأجهزة املخابرات. 
وأضافت احملامية ســـامية مكتـــوف، التي 
متثل ١٧ من ضحايا هجمات باريس، ”ســـنقوم 
بكل ما فـــي وســـعنا إلدانة الدولة الفرنســـية 
لعجزها عن منع اإلرهابيني من تنفيذ هجومهم 

رغم أن بعضهم كان يخضع للمراقبة“.

أباعود ليس القائد 

الفعلي لتفجيرات باريس

} وزيرة الدفاع األلمانية أورســـوال فون دير ليين تســـتعرض، األربعاء، وثيقة جديدة تبنتها بالدها وفيها توجيهات جديدة في مجال الدفاع ستجعل 
ألمانيا تضطلع بدور عسكري أهم على الساحة الدولية.

أملانيا تهدد بسحب 

جنودها من تركيا

} برلــني - قـــال زيغمـــار غابرييـــل، نائـــب 
المستشـــارة األلمانيـــة أنجيـــال ميـــركل فـــي 
ألمانيـــا  إن  األربعـــاء،  نشـــرت  تصريحـــات 
ستســـحب جنودها الذيـــن يخدمون في قاعدة 
إنجرليك الجوية فـــي تركيا إذا واصلت تركيا 

منع النواب األلمان من زيارة الجنود.
وثار غضب تركيا بســـبب قرار وافق عليه 
البرلمـــان األلمانـــي الشـــهر الماضـــي يصف 
المجـــزرة التي ارتكبتها قـــوات عثمانية بحق 
األرمن عـــام 1915، بأنها إبادة جماعية ومنعت 

النواب األلمان من دخول القاعدة.
وقـــال غابرييـــل لصحيفة ”ميتل دويتشـــه 
تسايتونج“ ”الجيش األلماني يخضع للبرلمان 
وإذا لم يتمكن البرلمان من زيارة جيشـــه، فإن 
الجيـــش ال يمكنـــه البقاء هنـــاك. األمر واضح 
تمامـــا“. ويمثل تهديـــده بســـحب 250 جنديا 
في القاعدة يشـــكلون جزءا مـــن عمليات حلف 
شـــمال األطلسي ضد متشـــددي تنظيم الدولة 
اإلسالمية في العراق، أوضح مؤشر حتى اآلن 
على تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في 

الحلف.
ورغـــم أن البلديـــن شـــريكان مهمـــان في 
المساعي للحد من الهجرة الجماعية ألوروبا، 
إال أن العالقـــات بينهمـــا تلقـــت العديـــد مـــن 

الضربات في الشهور األخيرة.

كبيرة  صعوبات  يواجه  كوربني 

في االحتفاظ بمنصبه بعد فشله 

بقاء  بأهمية  الناخبني  إقناع  في 

بريطانيا في أوروبا

◄



} أعود مجددا إلى مسلســـل (ســـمرقند) الذي 
كتبـــه املؤلف القدير محمـــد البطوش وأخرجه 
املتميز إياد اخلـــزوز. وقبل اخلوض في زاوية 
جديدة أثارها املسلسل، ألفت النظر إلى مشهد 
ظهـــر في حلقاته األخيرة، بدا إســـقاطا مباغتا 
والمعا على الواقع املعيش، إذ كان الشاعر عمر 
اخليـــام، عبر املمثـــل اللبناني يوســـف اخلال، 
يؤّنب الداعية اإلســـماعيلي احلســـن الصباح، 
ممثـــال في الفنـــان الســـوري عابد فهـــد، على 

اغتيال الوزير التنويري نظام امللك.
شـــعرت في هذا املشهد بأن اخلال (اخليام) 
لبنانـــي ويتحدث عـــن الرئيس الشـــهيد رفيق 
احلريـــري ال عن الوزير الشـــهيد نظـــام امللك، 
وشـــعرت بـــأن عابد فهد ال يؤدي دور احلســـن 
الصباح إمنـــا يقوم بدور أمني عـــام حزب الله 
الســـيد حســـن نصراللـــه، وكان اختيار ممثل 
ســـوري لهذه الشـــخصية صدفة رمزية تذكرنا 
بشريك احلزب اإللهي في جرم اغتيال احلريري، 

بشار األسد، أيا يكن موقف فهد السياسي.
ليس هذا موضوع املقالة، إمنا جزئية أثارها 
املسلسل دون قصد، وقد رأيت هذه الزاوية في 
غير مسلســـل تاريخـــي لذلك اقتضـــى التنويه 
بها. أشار املسلســـل إلى هوان العرب املعاصر 
وتكالـــب اآلخرين على حكمهـــم، وكان اآلخرون 
في هذا املسلســـل هـــم الســـالجقة. ويجوز أن 
نســـقطهم اليوم على إيـــران ألن أغلبهم فرس. 
ويجوز أن نســـقطهم علـــى تركيـــا ألن أغلبهم 
سنة. وال شك أن املعاجلة الدرامية حملت موقفا 

سلبيا ضدهم إلعالء قيمة العروبة.
ولإلنصـــاف فـــإن هـــدف املسلســـل ليـــس 
متجيد العرب وتسفيه غيرهم ألنه انتقد أفعاال 
وأشـــخاصا ال أعراقـــا، وليـــس أدل علـــى ذلك 
املوقـــف اإليجابـــي من عمر اخليـــام ومن نظام 
امللك، فقضية املسلسل هي نقض اإلرهاب وهدم 

والية الفقيه.
أولـــى محاوالت تصعيـــد العروبة بالدراما 
التاريخية وفق متابعتي املتواضعة، شاهدتها 
فـــي فيلـــم (الناصـــر صـــالح الدين) ليوســـف 
شاهني، وهو الفيلم الذي أسس من أجله جمال 
عبدالناصر ”القطاع العام للســـينما“. وكان في 
ذهنه العديد من األهداف، منها أن يربط اســـمه 
بصـــالح الديـــن األيوبي محرر القـــدس وقاهر 
الصليبيني، ومنها أيضا استخدام السينما في 
التجييش ملصلحة خطابه السياســـي املناهض 
لالســـتعمار ولإلمبريالية، وال شـــك أن القضية 
الفلســـطينية كان لهـــا نصيبهـــا مـــن أهداف 

عبدالناصر. لكّن هدفا أراده عبدالناصر في هذا 
الفيلم لم يتســـق مع احلقائـــق التاريخية وهو 
التجييش السينمائي للقومية العربية. ولست 
أدري كيف غابت عن صناع الفيلم من أولهم إلى 
آخرهم كردية صالح الدين، وتلك من سخريات 
القدر التي تذكرتها وأنا أرى تطورات املســـألة 

الكردية في العراق وفي سوريا.
وفي عمل مصري آخر ال أســـتحضر اسمه، 
كان مسلســـال تلفزيونيا هذه املـــرة، قام املمثل 
الراحل خليل مرســـي بدور اخلليفة العباســـي 
املعتصـــم باللـــه. وكانـــت للمعتصـــم عالمات 
بارزة، منها فتـــح عمورية التي يتحاكى العرب 
واملسلمون عن أســـاطيرها إلى تاريخه، وبناء 
العراقية، ومنها  مدينة سامراء ”ســـّر من رأى“ 
أيضـــا اســـتقدام التـــرك واســـتخدامهم كجند 
للخليفة. ولم ترشـــدني قراءاتي إلى األســـباب 
السياســـية أو االقتصادية التي دفعت املعتصم 
إلى خياره هذا، لكن خليل مرســـي في مسلسله 
كان يلعن اللحظة التي اعتمد فيها على األتراك. 
وأفصح عن رغبته في بناء جيش عربي يكســـر 
شـــوكة األتراك مـــع أنهم جنـــده وخدمه ليعود 

السلطان كله إلى العرب.
وثالـــث األعمال ورابعها، مسلســـل هارون 
الرشـــيد، الذي قدمه نور الشـــريف في نســـخة 
مصرية، وقدمه رشيد عساف في نسخة سورية. 
وحمل املسلسالن موقفا واحدا من البرامكة. إذ 
لم تكن املســـألة مجرد حاشـــية تعّسفت وطغت 
في اســـتخدام ســـلطاتها، إمنا صراع تاريخي 
وعرقي وسياســـي بني الفـــرس البرامكة وبني 
العباســـيني العـــرب، ومن الطبيعـــي أن ينحاز 
العمالن إلى العرب طبعا، فكان البرامكة الفرس 
وراء كل جرميـــة ومصيبة. ومن نافلة القول أن 
نذّكر باملوقف الســـلبي للمسلســـالت املصرية 

والسورية التي تتناول احلقبة العثمانية.

دراما تناقض التاريخ

في رأيي فـــإن أغلب املقاربات الســـابقة لم 
تكـــن موفقة، فمحـــاوالت لّي التاريخ تســـويقا 
للعروبـــة وللقوميـــة العربيـــة كانت فـــي غير 
محلها، بـــل تتناقض مع حقائق التاريخ، فعلى 
ســـبيل املثال، فإن احلاضنة الشـــعبية لنشـــأة 
الدولـــة العباســـية لم تكن عربيـــة باملرة. وكان 
العرب آخر من انضم إلى لوائها بعد أن سادت 

في فارس وفي خراسان.
فقـــد كان مأخذ رعايا الدولـــة األموية أنها 
دولـــة عربية لم تترك لآلخريـــن نصيبا رغم أن 
حكم بني أمية شهد متييزا صارخا بني القيسية 
واليمنيـــة وهم عـــرب كلهم، فجاء العباســـيون 
ليســـددوا أثمان احلاضنة الشـــعبية بداية من 
الفـــرس وليس انتهاء باألتراك وباملماليك حتى 
ذهبـــت هيبة اخلالفة متاما وخرجت من العرب 

إلى غيرهم (العثمانيون).
قبل أشـــهر قرأت بحثا قّيما عن العلمانية، 
الـــدول  بعـــض  معانـــاة  إن  الباحـــث  وقـــال 
األوروبيـــة من بعض اجلاليات املســـلمة، مرّده 
األساســـي أن نشـــأة العلمانية تبلورت لتعالج 

تصادما مســـيحيا- مســـيحيا بـــني الكاثوليك 
والبروتســـتانت واألرثوذكـــس، وحـــني بنـــى 
عصـــر التنوير ثم عصر النهضـــة قيم احلداثة 
وتداعياتهـــا تواءمـــت مـــع معطيـــات الواقـــع 
األوروبي املســـيحي آنذاك، ثم بـــدأ اجلدل، إن 
لم نقل اإلشـــكال أو األزمة، حني ظهر في البيئة 
األوروبيـــة عنصر جديد أفضـــى إلى تكوينات 

مغايرة للماضي، أي اإلسالم.
ال أستحضر ذلك البحث ألقول إن العلمانية 
ال تصلـــح للبيئة اإلســـالمية، ألنني أؤمن قطعا 
وكليـــا بالنتيجـــة املضـــادة، فال جنـــاة للعرب 
ولإلســـالم إال بالعلمانية وضمن سلســـلة قيم 
احلداثـــة كلها، لكـــن الغرض هـــو التنبيه إلى 
جدل مـــواز مرتبط باإلســـالم، فرغم النصوص 
األصليـــة الصريحة التي حتدثت عن اإلســـالم 
كخامت لألديـــان وال فرق بني العربي واألعجمي 
إال بالتقوى، لكن نزول اإلسالم في أرض العرب 
وتقوقعه داخـــل اللغة العربيـــة، جعال تطبيقه 
التاريخي على تناقـــض صارخ ودائم وصريح 
مـــع نصوصه، ومـــا فعلت صفحـــات املؤرخني 
ومسلســـالت الدراما غير تســـليط الضوء على 

املشكلة التي ال مفر من إنكارها.
يروى عـــن كمال أتاتورك أنـــه أمر بتحويل 
األذان مـــن اللغـــة العربية إلى اللغـــة التركية، 
وحني جاءه املشـــايخ معترضني قال لهم ”وهل 
الله يجهل اللغة التركية أو يعجز عن فهمها؟“. 
ورغم بغض اإلسالمويني وبعض املسلمني 
ألتاتورك، إال أن هـــذا الرجل، من خالل ما نراه 
في تركيـــا اليـــوم، تركيا املجتمـــع والنخبة ال 
تركيـــا أردوغـــان، قدم خدمات جليلة لإلســـالم 
وللســـنة، وهذه اخلدمات هي تلـــك املآثر التي 
يشـــتمه خصومـــه بســـببها، كإلغـــاء اخلالفة 

وعلمنة الدولة. 

على مر تاريخه إذن، واجه اإلســـالم مشكلة 
مســـاواة، وهي ما نسميها اليوم أزمة مواطنة، 
سببها املنشأ العربي. وهذه األزمة هي ما نراه 
فـــي بعض الكتـــب وأعمال الدرامـــا، فال يعيب 
الفرس أو الترك أو السالجقة الطموح في حكم 
إمبراطوري، فقد سبقهم العرب إليه بعد الفرس 
والـــروم، وإذا رضي العرب بأن يحكموا غيرهم 
باســـم الدين فلمـــاذا يتعالون عـــن أن يحكمهم 

غيرهم باسم نفس الدين؟ 

اإلسالم وأزمة املواطنة

مبعايير ذلك الزمان، عّبر اإلســـالم باألمس 
مـــا عبرت عنـــه املواطنة اليوم، لكـــن ما قرأناه 
عـــن بعض مؤرخي العـــرب ووجهائهم، يوحي 
بأنهم فهموا اإلســـالم كذريعة للســـيطرة على 
اآلخريـــن وحكمهم، وما قرأناه عـــن ابن تيمية 
-مثال- مضحك جدا، فالعـــرب عنده هم أفضل 
البشـــر والشـــعوب. ثـــم زّور الفقهـــاء حديثـــا 
نبويا يشـــترط اخلالفة في قريـــش زاعمني أن 
لإلســـالم قبيلة ملكية. ولم يكـــن تبلور الطائفة 
الشـــيعية أفضل حاال، إذ اختصروا قريش في 
أســـرة ملكية دينية هم آل البيت. وحني أخذت 
الشعوب غير العربية حقها أو بعض حقها في 
احلكم عباسيا، واجهت احلقيقة األهم، أن دين 
العاملني ليســـت منه إال نسخة عربية، ولعله هو 
الدين الوحيد في العالم الذي يشترط االندماج 
العملي واجلدي فيه تعلم لغة جديدة وحصرية. 
ولســـت أرى ازدهار الفرق واملذاهب والطوائف 
فـــي العصر العباســـي، إال محـــاوالت لتوطني 

الدين العربي في بيئات محلية مغايرة. 
كان مفاجئا لإلســـالم التعرف على ثقافات 
وحضارات ليســـت عربية كما كان ذلك مفاجئا 

للشـــعوب األخرى، لذلـــك إذا دققنا في مجموع 
طوائـــف اإلســـالم ســـنجد أن كل طائفة حتمل 
بصمة من ثقافة متميزة عن بلد املنشـــأ (شـــبه 
اجلزيـــرة العربية)، وأتذكـــر أن الفقهاء جعلوا 
قراءة القرآن باللغات األخرى ليست بذات أجر 
قـــراءة القرآن بالعربيـــة. وال أظـــن أن الفقهاء 
أوتـــوا الشـــجاعة ليجيزوا الصـــالة بلغة غير 
العربيـــة، علـــى الرغم من أن اللـــه – كما نّبهنا 
أتاتورك – يعرف كل اللغات. كيف ميكن اعتبار 
اإلســـالم دينا للعاملني وهو دين مختنق باللغة 

العربية وبالتالي البيئة العربية حصرا؟
وألفت النظر إلى صورة اآلخر في تاريخنا، 
إذ ال يجـــوز أن نأخذ موقفا ســـلبيا من الفضل 
البرمكـــي أو من الســـلطان ســـليمان القانوني 
ملجـــرد أن هـــذا فارســـي وذاك تركـــي، فهكـــذا 
ننسف اإلســـالم من أساسه، ورمبا لو علم غير 
العرب بهـــذا قبل 14 قرنا ملا دخل في اإلســـالم 
منهـــم أحد إلى يوم يبعثـــون. وأمثال البرمكي 
والقانونـــي أتيحت لهـــم املناصب والســـيادة 
بفضل اإلسالم/املواطنة، هم صدقوا ذلك ونحن 
كذبناه، والزاويـــة التي يجب أن نفكر فيها هي 
صورة احلاكم العربي عندهم من نفس منظارنا 
األعـــوج، فلنذّكر مثال مبـــا رواه املؤرخون عن 
امتالك املتوكل لــــ4000 جارية إذا دخل بواحدة 

مرة ما استطاع العودة إليها. 
بعـــض صنـــاع الدرامـــا يطبقـــون معايير 
احلاضـــر علـــى التاريخ، وهذا مفهـــوم لغايات 
الدراما نفسها، لكن ما أعجز عن فهمه، هو قيام 
العرب وبعض املســـلمني واملؤرخـــني بتطبيق 
معايير الدرامـــا والتاريخ علـــى الدين، فكانت 
النتيجة هي مأســـاتنا اليوم التي من عناوينها 
أن اإلسالم دين عربي لم يرتق إلى العاملية التي 

أرادها لنفسه.  

أنجوس مكدوال

} الريــاض - حّدت مشـــاكل فنيـــة من أعداد 
القتلـــى الذيـــن ســـقطوا في ثـــالث هجمات 
انتحاريـــة باململكـــة العربية الســـعودية لكن 
التفجيرات كانت منســـقة علـــى ما يبدو مما 
يشـــير إلـــى أن اجلهاديني ميلكـــون األدوات 
الالزمـــة ملواصلـــة حملتهم. وقـــد فجر ثالثة 
شبان ســـعوديون ســـتراتهم الناســـفة قرب 
مســـجد للشـــيعة في القطيف االثنني املاضي 
فلـــم يقتلـــوا إال أنفســـهم بينمـــا نفذ شـــاب 
ســـعودي آخر هجوما انتحاريا قرب مسجد 
الرســـول باملدينة املنورة مما أسفر عن مقتل 
أربعـــة من رجال الشـــرطة. وقبـــل فجر اليوم 
نفســـه فجر سائق باكســـتاني عمره 34 عاما 
نفســـه في مرأب للســـيارات خارج القنصلية 
األميركيـــة فـــي جدة لكنـــه لم يصب ســـوى 

حارسي أمن.
يقول مصطفى العانـــي، وهو خبير أمني 
عراقـــي في مركز اخلليـــج لألبحاث في جدة، 
ويرتبـــط بصالت بوزارة الداخليـــة العراقية 
”مـــن الناحيـــة الفنية هؤالء ضعفـــاء؛ وأيضا 
هم ضعفاء من الناحية النفســـية والتدريب“. 
وأضـــاف ”قتل أربعة أنفســـهم بال جدوى من 

جملة خمسة مفجرين انتحاريني“.
ولـــم تعلـــن أي جهـــة مســـؤوليتها عـــن 
الهجمـــات لكن احلكومـــة تعتقـــد أن تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية وراءها بعـــد أن اعتقلت 

19 شـــخصا يشـــتبه في صالتهم باملهاجمني 
اخلمســـة. ويبـــدو أن التنســـيق املصحـــوب 
بتدريب ســـيء من عالمات منـــوذج العمليات 
التـــي ينفذها تنظيـــم الدولة اإلســـالمية في 
السعودية الذي ينطوي على جتنيد الراغبني 
في اجلهاد عبر اإلنترنـــت وإدارة املخططات 

عن بعد دون مشاركة تذكر في التدريب.
وعلـــى عكس الوضع خـــالل حملة تنظيم 
القاعدة على السعودية قبل عشر سنوات فإنه 
ال توجد شـــبكة من اخلاليـــا املترابطة حتت 
قيادة مركزيـــة في الســـعودية ميكن ألجهزة 
األمـــن اختراقها أو تدميرها. وقال مســـؤول 
أمني ســـعودي كبير لرويتـــرز العام املاضي 
”يطلبون من الشـــبان املكوث في الســـعودية 
وتكويـــن خاليا نائمة وهذا أمر خطير للغاية 
ألنـــك ال تدري من هو املنتمي إلى خلية نائمة 

ومن الذي سيقوم بهجوم فردي“.
تنظيـــم  احلكوميـــة  احلملـــة  وأجبـــرت 
الدولـــة اإلســـالمية علـــى البحث عن ســـبل 
جديدة للوصـــول إلى املجندين احملتملني من 
على بعد على ســـبيل املثال مـــن خالل ألعاب 
كمبيوتر على اإلنترنـــت يصعب على أجهزة 
األمن مراقبتها. وقال مســـؤول أمني سعودي 
”يحـــاول داعـــش (تنظيم الدولة اإلســـالمية) 
أن يكون نشـــيطا جدا على وسائل التواصل 
االجتماعي لكننـــي أعتقد أننا ننتصر بفضل 
عملياته احلمقاء. كيـــف ميكن أن تدافع عمن 

يقتل األبرياء في املساجد؟“.

وتواصل جهاديـــون مع فتى يدعى محمد 
عمـــره 15 عامـــا ويعيـــش فـــي الرياض حني 
كان يلعب على جهـــاز الكمبيوتر اخلاص به 
ويبعث برســـائل لالعبني آخريـــن عن طريق 
اإلنترنـــت وفقا ملا قالـــه والده الذي طلب عدم 

نشر اسمه في وقت سابق من هذا العام.
 وكان يتحدث مع شـــخص بـــدأ يبعث له 
برســـائل عن الظلم الذي يواجهه الســـنة في 

العراق وســـوريا ثم قال هذا الشخص ”تعال 
ثم أرســـل حملمد  العـــب علـــى أرض الواقع“ 
بعـــض األفالم التـــي تظهر هجمـــات لتنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وجنحت الســـعودية في تضييق اخلناق 
علـــى تنظيم القاعدة منـــذ هجماته بني عامي 
2003 و2006 وهـــو مـــا اضطـــره لالجتاه إلى 
منـــوذج التحكم عن بعد فـــي منفذي هجمات 

فردية أو خاليا نائمة. ويقول دبلوماســـيون 
غربيون إن السعودية قامت بواحدة من أكبر 
عمليات مكافحة اإلرهاب في الشـــرق األوسط 
في عهـــد ولي العهد ووزيـــر الداخلية األمير 

محمد بن نايف.
ويراقب جهاز املباحث السعودي عن كثب 
املواطنني الذين يشتبه في ارتباطهم بصالت 
باملتشـــددين وألقى القبض علـــى أكثر من 15 
ألف مشتبه به منذ بدأت حملة تنظيم القاعدة. 
وقال الســـفير األميركي السابق تشاز فرميان 
”توصل السعوديون إلى استراتيجية ناجحة 
للتعامل مع هذا النوع من املشـــكالت ونفذوا 
حملة شـــعبية مؤثرة للتوعيـــة اجلماهيرية 
فـــي املســـاجد“. وأضـــاف ”األمـــر الثاني أن 
لديهم آليات شـــديدة الفعالية لألمن الداخلي 
مكنتهم من رصد الناس خالل عملية حتولهم 

لإلرهاب“.
وقد صاحبت األســـاليب األمنية إجراءات 
أخرى اســـتعانت مبا يســـمى مبراكـــز إعادة 
التأهيـــل املخصصة للمتشـــددين برجال دين 
لشـــرح أن طاعة ولي األمر أهـــم من القرارات 
الفرديـــة بالذهـــاب للدفاع عن املســـلمني في 
اخلـــارج. وفي الوقت نفســـه أتيح لوســـائل 
اإلعالم الســـعودية إجراء مقابالت مع شبان 
عادوا من القتال في اخلارج أذيعت حكاياتهم 
عن الواقع الوحشـــي للحيـــاة بني اجلماعات 
املتشـــددة في محاولة إلثناء اآلخرين عن هذا 

املسلك.

[ محاوالت للي التاريخ تسويقا للقومية العربية [ اختزال الدين في أرض العرب يلغي عنه صفة العالمية
السياسة والدراما وأزمة المواطنة في اإلسالم

تدريب سيء ويقظة أمنية يقطعان الطريق أمام داعش في السعودية

متثل مســــــألة املنشــــــأ العربي جوهر إشكالية رئيســــــية بخصوص عاملية الدين اإلسالمي 
والتي تتمحور حول كيف ميكن اعتبار اإلسالم دينا عامليا وهو دين مختنق باللغة والثقافة 

العربيتني ومحصور في البيئة العربية؟ 
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في 
العمق

اإلسالم ليس مقصورا على شعب دون آخر

السعودية تجتاز بنجاح امتحان اإلرهاب

«ال يمكن فهم الصراعات الحالية في الشرق األوسط، دون العودة إلى التاريخ، على األقل إلى العام 

1924، والذي يتزامن مع سقوط الخالفة اإلسالمية}.

شادي حميد
باحث مبعهد بروكينغز األميركي

«مـــن الصعب الحفاظ على ســـوريا موحدة فـــي ظل الصراعات التي قد تنتهي برســـم خرائط 

جديدة في الشرق األوسط تتجاوز سوريا إلى لبنان والعراق}.

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

أحمد عدنان
صحافي سعودي

نـــزول اإلســـالم فـــي أرض العـــرب 

وتقوقعه داخل اللغة العربية جعال 

تطبيقـــه التاريخـــي علـــى تناقض 

صارخ ودائم وصريح مع نصوصه 

 ◄
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} موضـــوع امتالك القـــدرة النووية واملوقف 
منها خصوصا بالنســـبة إلى إيران، يستدعي 
أكثر مـــن غيره التوضيـــح العلمي والعقالني 
املفّصـــل، نظرا ملا ميكن أن يشـــوب طرحه من 
تســـاؤالت واعتراضـــات حـــول التمييـــز بني 
حقـــوق الـــدول والشـــعوب التـــي ُيفترض أن 
تكون واحـــدة، وحول األهـــداف احلقيقية من 
وراء الســـعي للحصول على هـــذه الطاقة، في 
الوقـــت الذي يتوفر لدى إيـــران من اإلمكانات 
مـــا يعوضها عـــن النووي دون تكّبـــد تكاليفه 

الباهظة.
إذا ســـألنا أنفسنا هنا: ماذا ُيراد من وراء 
هذا النووي في األســـاس؟ وألي هدف حقيقي 
يقاتل من أجله النظـــام اإليراني؟ ووقفنا على 
حـــدود نفقاته الهائلة، ثم قارنـــا ذلك مبا لدى 
إيـــران من مصادر وطاقات عديدة أخرى ميكن 
أن حتقق نفس الهدف املعلن من وراء احلصول 
عليه، دون أن ترهق الدولة وال تنعكس ســـلبا 
على أوضاع املواطن فيها، ودون أن تعّرضهما 
ألخطار محتملة احلدوث، لوجدنا أنفسنا على 
بّينة من األسباب الوجيهة الداعية إلى رفضه، 
دون اإلنـــكار أنـــه حـــق كباقي احلقـــوق التي 
يتســـاوى أمامهـــا اجلميع وال تقبـــل التمييز 

بينهم.
أما إذا مت طرح املشـــروع النووي اإليراني 
مـــن زاوية رفض حيازته من قبـــل هذا النظام 
دون توضيح األسباب التي تنطلق من أرضية 
احلـــرص على ســـالمة البلـــد وأهلـــه، ودون 
اســـتعراض اإلمكانات البديلـــة املتوفرة لدى 
إيران، ســـوف جند أنفســـنا قـــد وقعنا في فخ 
خدمـــة النظـــام، ألن مجرد الطرح دون شـــرح 
هذه األســـباب ســـيصّب فـــي صالـــح النظام 
اإليرانـــي انطالقا مـــن أن مشـــكلته الظاهرية 
تكمـــن في كونه يخوض صراعـــا غير متكافئ 
بني بلد مســـلم مع الدولة األكبر، وهي العدّوة 
املزعومة ظاهرا أيضا، تؤيدها في ذلك الدولة 

العنصرية إسرائيل.
ولـــذا فان أي حديث يتعلـــق بهذا الصراع 
يعني بالنسبة إلى سائر غير املطلعني على ما 
يجب توضيحه أن إيران البلد املســـلم الوحيد 
هو الذي يواجـــه أميركا ويقاتلهـــا دفاعا عن 
حقـــه الطبيعـــي، فكيف إذا كان هـــذا الصراع 
حول ســـعيه حليـــازة القنبلـــة النووية؟ هذه 
النقطة بالذات تلعـــب على وتر الكثيرين وفي 
طليعتهـــم أهلنـــا في اجلزائر واملغـــرب الذين 
يدركـــون ضعـــف قدراتهم في هـــذا املجال، ثم 
يجـــدون أمامهم مســـلما قـــادرا، لديه اخلبرة 
واإلرادة السياســـية، فيتساءلون: كيف مننعه 
من حيازة التكنولوجيا النووية بينما يســـمح 

إلسرائيل بذلك؟

هنا ال بّد من توضيح هذه األســـباب بعيدا 
عن االعتبارات السياسية، ألنها باختصار إما 
تشـــكل خطرا قد يكون كارثيـــا على هذا البلد، 
نظـــرا لوقوعـــه على خط الـــزالزل التي يتوقع 
حدوثهـــا في أي وقت حتى فـــي املناطق التي 
توجد فيها املفاعالت النووية كأبوشهر، وإما 
ألنهـــا ُترهق االقتصاد الوطنـــي بال طائل كما 
أســـلفنا، فـــي الوقت الـــذي توجد فيـــه بدائل 

أخرى طبيعية وأقل كلفة.
واملؤســـف أن االنظمة العربية تعرف ذلك 
وتـــدرك مخاطـــره ومـــع ذلك تصمـــت على ما 
يطرحـــه نظام طهران، ألنها تتخوف من تغّوله 
املتغـــّول أصال، فكيف إذا حصـــل على القنبلة 
النووية؟ وهنا مع األسف تبدو شعوبنا أيضا 
بعيدة عن جوهـــر احلقيقة املعتم عليها بدوّي 
الصـــراع الكالمي والتهديدات، مع اســـتمرار 
اللقاءات واحلوارات، ال ســـيما وأن هذا البلد 
الغنـــي مبصـــادره يطالعنا فيه وجود نســـبة 
غير قليلـــة من املواطنني الذين يعانون ظروف 
احليـــاة الصعبة بســـبب ســـوء إدارة النظام 
وتركيبتـــه كنظام دكتاتوري يتمّيز بالفســـاد، 
وإهـــدار املال العام خدمـــة لتطلعاته وحتقيقا 
ملصالـــح القّيمـــني عليـــه، إلى جانـــب ارتفاع 
األرقـــام الفلكية من األموال التي يصرفها على 

أجهزة مخابراته وجواسيســـه فـــي كل مكان، 
بـــدال من أن يوّجه أنظـــاره نحو مراعاة حاجة 

املواطن ومستواه املعيشي.
قد ال يكـــون معلوما لـــدى الكثيرين أن ما 
أنفقه النظام على املشـــروع النووي حتى اآلن 
يتجاوز مئة وثالثني مليار دوالر، وأن ما خسره 
جّراء العقوبات االقتصادية التي فرضت عليه 
قد قارب مئة وسبعني مليار دوالر، وهذا يعني 
أنه قد خسر بسبب اإلصرار على هذا املشروع 

ما يناهز ثالث مئة مليار دوالر.

فقدان الوازع وانقالب األولويات

أمـــام هذا الوضع، وأخـــذا باالعتبار ملا ّمت 
صرفه، يفترض على كل صاحب عقل أن يسأل 
نفســـه: إذا كانـــت تكاليف إنشـــاء أي مصفاة 
لتكريـــر النفط تتـــراوح بني ملياريـــن وثالثة 
مليـــارات دوالر، أليس بإمـــكان أهل احلكم في 
إيران أن يقوموا بإنشـــاء عشر مصاف حديثة 
لســـّد االحتياجات احمللية مبـــا ال يتجاوز في 
حـــّده األقصى عشـــرة باملئة ممـــا أنفقوه على 
مشـــروعهم النووي العســـكري الـــذي ال طائل 
من ورائـــه، علما بأن هذا البلـــد الذي تختزن 
في باطنه بحور من الذهب األسود أصبح فيه 
البنزين املادة املســـتوردة األولى من اخلارج، 
في الوقـــت الذي كان فيه من الـــدول املصّدرة 

للبنزين قبل قيام حكم نظام املرشد.
لـــذا فإنه في غياب هـــذا الوازع واحلرص 
علـــى حتقيـــق أي تطـــور، يبـــدو واضحا منذ 
األســـاس أن القضية النووية باألسلوب الذي 
يرّكز عليه النظام ليســـت مشـــروع بلد يسعى 
لتأمـــني الطاقة، بل هي قضية نظام سياســـي 
دكتاتوري يحاول أن يفرض نفسه بالقدر الذي 
يســـتطيع من خالله امتالك القـــوة األكبر من 

مجرد الطاقة.
طبعا، إذا كان البعض ال يتفق مع مضمون 
هـــذا الطـــرح وال يقبل اإلقرار بهـــذه احلقيقة، 
فما عليه إال التفكير ملّيـــا بأنه لو كان النظام 
اإليرانـــي ال يبغـــي مـــن وراء بنـــاء مفاعالته 
النوويـــة أكثر من احلصول علـــى الطاقة كما 
يّدعي، ومـــع ذلك يبذل قصـــارى جهده إلقناع 
العالم بأن مشروعه النووي سلمي، فإنه ليس 
من املعقول بحسابات العقل أن يقنع أحدا من 
املتخصصـــني والواعني بأن بالده التي تتمتع 
بالعديـــد من املصادر الطبيعيـــة البديلة قليلة 
الكلفة تريـــد بناء مفاعالت باهظـــة التكاليف 
من أجـــل احلصول علـــى الطاقـــة االعتيادية 
كالكهربـــاء، في الوقت الـــذي ميكنه احلصول 
عليها بأقـــل أضعاف االضعاف مما يخســـره 

على مشروع تخصيب اليورانيوم.
وفي ضوء ما تقدم، لو راجع كل منا أسلوب 
اإليرانيـــني فـــي الترويج ملشـــروعهم النووي، 
الكتشـــف أن طرحهم أبعد ما يكون عن الصدق 
منذ قـــدوم اخلميني وحتى اليـــوم وذلك ليس 
جديدا على كل األصعـــدة. وقد ظهرت صورته 
جلية أكثر في املوقـــف املتناقض من موضوع 
امتـــالك النـــووي، ســـواء عبـــر تصريحـــات 
املســـؤولني املتداولة بني وقت وآخر، أو جلهة 
التذبـــذب بني إقـــراره كحق واجـــب احلصول 
عليه فـــي اجللســـات املغلقة، وإنـــكاره ونفي 
السعي إليه في التصريحات العلنية املتداولة 

في وسائل اإلعالم.
إضافة إلى ما سبق، كان من غير الطبيعي 
إحاطـــة هـــذا املشـــروع الـــذي يصـــّرون على 
اعتباره ســـلميا بأكبر قدر من السرية التامة. 
ولوال مبـــادرة منظمة مجاهدي خلق بكشـــف 
املعلومات الدقيقة عن خفايا البرنامج النووي 
االيرانـــي فـــي مؤمترين صحافيـــني عقدتهما 
بباريـــس وواشـــنطن عـــام 2002 لبقـــي طـــي 
الكتمان. علمـــا وأن معلومـــات املجاهدين قد 
أتت معّززة باألســـماء واألرقام وأماكن وجود 
كل منشـــأة نووية. ولم يتوقف املجاهدون من 
يومها عن كشف مستجدات هذا البرنامج مبا 
ال ميكن دحضه من املعلومات التي حترج حتى 

الواليات املتحدة في اإلعالن املسبق عنها.

نفي وقبول تحت سقف واحد

في ظل هذا السياق الذي يتراوح بني تأكيد 
الســـعي للحصول على النووي وإنكاره، طلع 
علينا وزير اخلارجية علي أكبر صاحلي قائال 
األميركية  جلريدة ”وورلد بوليســـي جورنال“ 
بتاريخ الـ20 من يناير 2013 ”إن جناب املرشـــد 
األعلى حّرم إنتاج السالح النووي واالستفادة 
منه“. وكان قد ســـبقه بعدة أيام رامني مهمان 
برست املتحدث باســـم وزارة اخلارجية قائال 
آلسوشـــيتدبرس تأكيدا منـــه على عدم امتالك 
الســـالح هـــذا ”على الغـــرب أن يـــدرك أهمية 
الفتـــوى التـــي أصدرهـــا آيـــة اللـــه خامنئي 

بالنســـبة إلى اجلمهورية اإلسالمية، وأن هذا 
احلكم يجب أن يضع حدا للكالم حول ســـعي 

إيران المتالك السالح النووي“.
لكـــن هـــذا النفي وغيـــره الكثيـــر ال يلغي 
التناقـــض الكبير مع ما أعلنه املرشـــد األعلى 
للثـــورة قبـــل أكثر مـــن ربع قرن، حـــني أعرب 
خمينـــي وقتها عن ”احلاجة للســـالح النووي 
ألنه يدافـــع عن الثورة وعن وجودنا“ حســـب 
قوله نصا، وتاله تصريح مماثل لرفســـنجاني 
حـــني كان رئيســـا للجمهوريـــة فـــي مطلـــع 
التســـعينات قال فيه ”إن السالح النووي هو 

الضمان االستراتيجي لبقائنا“.
إلـــى جانب ذلك، ســـمعنا تصريحا يعكس 
االعتراف التام بالسعي وراء السالح النووي 
على لســـان محمد جـــواد الريجانـــي، الرجل 
القوي واملقّرب من خامنئي، جاء فيه حســـبما 
نقلته إذاعة أميركا احلّرة في 15 من أغســـطس 
2004 نقال عن التلفزيـــون اإليراني ”ملاذا يقال 
إننا ال نريد الســـالح النـــووي، يجب علينا أال 
نقبـــل دعايات الغـــرب التي تـــردد أن امتالك 
القـــدرة الدفاعية أمـــر غير قانونـــي، إنه حق 
ثابت لنا، نحن نريد هذا الســـالح ألن أعداءنا 
والبلدان التي حولنا لديهم السالح النووي“.

أكثر من ذلك، فقد كشفت وثائق مت إعدادها 
في العـــام 2009، وحصل عليهـــا كل من معهد 
العلـــوم واألمـــن الدولي في واشـــنطن وكذلك 
الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية مضمون جملة 
تصريحـــات أدلى بها املســـؤولون اإليرانيون 
حـــول موضوع الســـالح النـــووي، تؤكد عدم 
مصداقيـــة اخلطـــاب الذي ألقـــاه خامنئي في 
شـــهر يناير 2012 وكّرر فيـــه موقفه املناهض 

المتالك االسلحة النووية.
وفي تأكيدها على تناقض هذا الكالم املعلن 
عـــن القرار املتخـــذ في االجتماعات الســـرية، 
جاءت فـــي إحدى هـــذه الوثائق التـــي قامت 
بنشـــرها صحيفة واشـــنطن بوست معلومات 
تقول إن خامنئي نفسه أّيد خالل اجتماع عقد 
في شـــهر إبريـــل 1984، قـــرار خميني بإطالق 
برنامج سّري لألسلحة النووية، كونها حسب 
قولـــه ”تخدم إيران كرادع في أيدي جنود الله، 
وهي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الثورة من 

مخططات أعدائها“.
وقطعا للشـــّك باليقني حول دّقة ما نســـب 
للخميني، ميكننا التثّبت مما أوردته واشنطن 
بوســـت بالعودة إلى نص الوثيقة التي كتبها 
بخط يده املوجهة لكبار املسؤولني في النظام 
بتاريـــخ 24 يونيو 1988، إليضـــاح القرار املُّر 
الذي اتخـــذه بقبول وقف احلـــرب مع العراق 
عـــام 1988 قـــال فيهـــا بالنص ”ليـــس أمامنا 
منظور لالنتصار حتى خمســـة أعوام غير أنه 
إذا استطعنا احلصول ـ خالل هذه املدة ـ على 
اإلمكانـــات والقدرة على تصنيع كّم ال بأس به 
من أســـلحة الليزر والنووي التي تســـتلزمها 
احلـــرب القادمـــة ميكننـــا وقتها القـــول إننا 
نستطيع بإذن الله القيام بعمليات هجومية“.

أمام هـــذا التناقض الصـــارخ، رّمبا يّدعي 
القّيمـــون على النظـــام اإليراني في هذه األيام 
أن هـــذا الـــكالم قـــد قيـــل في ظـــروف احلرب 
وتأثيراتها في ذلك احلني، أما اآلن فإن الوضع 
يختلف ولسنا في حرب ولهذا ال نريد السالح 
النـــووي كما يّدعي أعداء الثـــورة. وهنا يبدو 
ملحـــا واجـــب التســـاؤل بهدف الكشـــف عما 
في باطن هـــذا النظام املاللي: مـــا هو الهدف 
احلقيقـــي إذن من وراء ســـعيه للحصول على 
القنبلة النووية؟ هـــل يريد فعال إزعاج أميركا 
أو الغرب او إســـرائيل، أم يريد من خالل ذلك 
توســــيع رقعـــة تدخالتـــه في الـــدول األخرى 

التي تســــتهدف الـــدول العربية واإلســـالمية 
بشــــكل محدد؟ وبتعبيـــر أدق، هل يريد ضرب 
إســـرائيل وإزالتها من على خارطة العالم كما 
قال أحمدي جنـــاد، أم يريد خلق توازن جديد 
في الشـــرق األوســـط على حســـاب مـــن يريد 

استهدافهم؟
التاريخ يقول لنا إن النظام اإليراني يلتقي 
مع إســـرائيل في العداء للعالم العربي، وأحد 
األدلة األبرز على ذلك أنه عندما أعلن اخلميني 
اعتبـــار اجلمعـــة األخيـــرة من شـــهر رمضان 
”يـــوم القدس العاملـــي“ قام وقتهـــا على الفور 
بإرســـال نائب وزير الدفاع العقيد دهقان إلى 
إسرائيل بغية شـــراء األسلحة التي يحتاجها 
لضرب العراق أثنـــاء حربه معه، ووثائق هذه 
الصفقة موجودة ولم تعد ســـرا، وقد نشرتها 
في حينه الصحف الفرنســـية ومنها صحيفة 

ليبراسيون.
إذن ال شك أن نظاما قتل من املسلمني أكثر 
من أي نظام آخر في التاريخ ال ميكن أن يلهث 
وراء األسلحة النووية من أجل صالح املسلمني 
بل بالعكس، من أجل ضمان الســـيطرة عليهم 

حتى لو اقتضى ذلك املزيد من سفك الدماء.

الخميني كان خيار األميركان

غنـــي عن الذكـــر هنا أن مراعـــاة الواليات 
املتحـــدة للنظـــام اإليراني منـــذ قدومه وحتى 
اليوم قـــد بدأت بالتنســـيق مـــع خميني قبل 
قيـــام الثـــورة، ولهـــذا لم يـــأت اخليـــار الذي 
ّمت دعمه فور ســـقوط الشـــاه لصالـــح القوى 
اإلســـالمية املتشـــددة صدفة. وهذا ما كشفته 
مؤخـــرا املعلومات التي ُرفعت عنها الســـرية 
مـــن ِقبل  الـ(ســـي آي إيه)، وقد جـــاء فيها أن 
اخلميني كان على صلـــة باحلكومة األميركية 
منذ ستينات القرن املاضي، أي في أيام الشاه، 
وأنه تعهد إلدارة الرئيس كارتر، قبل أســـابيع 
من انطـــالق الثورة عـــام 1979، بأنه لن يقطع 
النفط عن الغرب، وأنه سيقيم عالقات ودية مع 

احلكومة األميركية.
صحيح أنه يبدو ظاهريـــا أمام العالم أنه 
هـــو العدّو األول لهم، لكـــن الواقع عكس ذلك. 
لقد أسقطوا حكم الشاه الدكتاتور ألنه لم تبق 
له قاعدة شـــعبية في إيران، وهذا يعني أنه لم 
يعـــد األداة التي تســـتطيع تأمـــني مصاحلهم 
احليوية كما كان في السابق، لكن الذي حصل 
أنهم بـــدال من أن يعّوضـــوه بوجه دميقراطي 
أتـــوا بدكتاتور آخر محّله اســـتمرأ العدوانية 
والبغضاء جتاه شـــعبه واآلخريـــن. فهل بعد 
كل هـــذا الواقع املنظور ميكـــن أن ينطلي على 
أي عاقل القول إن املشـــروع النووي اإليراني 
يســـتهدف احلصول علـــى الطاقـــة ال امتالك 
القنبلة النووية، ألنه لو كان كذلك ملا اســـتمات 
حـــكام طهران على الســـير فيـــه، وملا حرصوا 

على إبقائه سرا قبل أن ُيكشف عن حقيقته.
ومن هـــذا املنطلق قام الدكتور منوتشـــهر 
فخميـــي، اخلبيـــر األقدم فـــي مجـــال الطاقة 

ومعرفـــة األرض، بتعرية ادعـــاءات النظام في 
مؤمتر صحافي عقده بباريس في شهر يوليو 
2005، قال فيه ”أي ادعاء أن بالدنا بحاجة إلى 
التقنيـــة النوويـــة، ألن مصادر الغـــاز والنفط 
عندنـــا ســـتنفد وتنتهي ُيناقـــض الواقع، ذلك 
ألن مخزونات النفط املعروفة حاليا في ايران، 
ستدوم حسب نصاب االســـتخراج املقرر مدة 
75 عامًا آخر، وإن مخزون الغاز ســـيكفي ملدة 
250عامـــا. كما أن هناك حقـــوال نفطية وغازية 
في شـــمال وجنوب البالد لم تكتشف بعد، عدا 
املخـــزون الهائـــل الذي بقي دون املســـاس به  
حتت األرض. لذلك يصبح االدعاء بأننا نحتاج 
النووي ألجل توفير الطاقة ليس في محله. كما 

أن هذه العملية ليست لصاحلنا اقتصاديا“.
عدا عن كل ما ســـبق ذكـــره، ميكن التأكيد 
علـــى خطـــورة النووي رغـــم ادعاء ســـلميته 
بالنظـــر إلى مفاعل بوشـــهر كمثـــل على ذلك. 
ففضال عـــن األخطار املتوقع حدوثها بســـبب 
موقعـــه اجلغرافي على خط الزالزل مباشـــرة، 
وفقدان احلد املطلوب لضمان أمنه وإجراءات 
صيانته، علينا اإلشـــارة إلـــى أن هذا املفاعل 
يحتّل الدرجة األولى من حيث قلة نسبة األمان 
فيه، ولهذا يعتبر أخطر محطة للطاقة النووية 
في العالم. ومن هذا املنطلق جاءت التحذيرات 
التي ُوّجهت إلى إيران من هيئات علمية دولية 
في شـــهر مايو 2011، أي قبل ســـنتني ونصف 
الســـنة من وقـــوع الزلزال األخيـــر في أواخر 
نوفمبـــر 2013 حـــول احتمـــال تعّرضه خلطر 
زلـــزال كارثي على إيران قد يكون مشـــابهًا ملا 
حصل في مفاعل فوكوشيما الياباني، غير أن 
احلكومة اإليرانية قد رفضته حســـبما أوردت 
صحيفة التلغراف البريطانية بتاريخ الـ22 من 
مايـــو 2011، كما رفضت العديـــد من النداءات 
ب يوما بطريقة  والتحذيرات األخـــرى، ولم ُجتِ
علمية وشافية على أي تساؤالت حول إجراءات 
الســـالمة واالحتياطات التي تتخذها للحؤول 
دون تكرار مـــا حصل في مفاعل تشـــرنوبيل. 
إذن، من يضمن في ظّل ســـتار السرية والتكتم 
الشديد على املشـــروع النووي توفر إجراءات 
السالمة واالحتياط، وهل ميكن ألحد أن يأخذ 
التصريحات الشـــفهية املطمئنة بـــكالم عابر 
على محمل اجلّد والثقة، ال ســـيما وأن النظام 
الـــذي ال تهّمه إال القنبلة وما ســـتحّققه له من 
ســـيطرة، ال يعطي لســـالمة شـــعبه وال لغيره 
بالطبـــع االهتمـــام املطلوب. وهـــا نحن نراه 
كيف  ينتهك حقوق اإلنسان وكرامته، ويرتكب 
املجازر اجلماعية بحق أبناء شـــعبه وعشرات 
اآلالف من أبناء الشـــعب السوري وأكثر منهم 
من الشـــعب العراقـــي وغيرهم من الشـــعوب 

العربية واإلسالمية األخرى.
ل على األميركان  وفـــي كل األحوال، ُيســـجَّ
والـــدول الكبـــرى التي حاورته فـــي مؤمترات 
اخلمسة زائدا واحدا أنها لم حتسم حتى اآلن 
موقفها من ممارســـاته، ولم حتســـب حســـاب 
الشـــعب االيرانـــي وال املعارضة، ذلـــك ألنه ال 
نظام إيران وال األميركان يهّمهما أمر الشـــعب 

اإليراني. 
وباملناســـبة، ميكن القول إن ما يجري في 
اجلزائر على ســـبيل املثـــال ال يختلف عن هذا 
األســـلوب، فباسم الدميقراطية وباسم الشعب 
نرى العنوان الرســـمي للدولة هو اجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية الشـــعبية، مع أنها لم 
تكن أبدا دميقراطية وال شعبية، وال في بعض 
األحيان جزائريـــة وحتى جمهورية. و إذا كّنا 
نلمس في كل األنظمة جوانب إيجابية وأخرى 
ســـلبية، فإن ما نراه عندنا مع األسف يتصف 

كله بالسلبية والكذب.

[ ما يقره اإليرانيون في جلساتهم المغلقة يعلنون نقيضه في العلن [ النظام اإليراني يتوارث حلم القنبلة النووية منذ الخميني
النووي وتقية إيران: هل تريد طهران الطاقة السلمية أم القنبلة {المحرمة}

أثارت جتربة إطالق إيران صواريخ بالســــــتية خالل األســــــبوع املاضي موضوع االتفاق 
النووي من جديد، واقُتِصر اعتراض األميركان على اإلعالن عن أن هذه اخلطوة تتعارض 
مع التزام إيران بقرارات األمم املتحدة الصادرة بهذا الشــــــأن، وأنها ســــــترفع األمر إلى 
األمم املتحدة، وســــــتدرس كيفية الرد، مع أن عدم االلتزام في مثل هذه احلالة يســــــتدعي 
رجوع األطراف املوقعة على االتفاق للتأكد من الهدف احلقيقي الكامن وراء ســــــعي نظام 

املاللي سنوات طويلة نحو التوصل إليه.

في 
العمق

كذب سياسي يبرره المرشد األعلى بمبدأ التقية 

سيد أحمد غزالي

سنوات طو املاللي

رئيس الوزراء الجزائري األسبق

لو راجع كل منا أسلوب اإليرانيين في 
الترويج لمشروعهم النووي الكتشف أن 

طرحهم أبعد ما يكون عن الصدق

التاريخ يقول إن النظام اإليراني يلتقي 
مع إسرائيل في عدائه للعرب والدليل 

أن الخميني اشترى أسلحة من إسرائيل 
سابقا

{االتفـــاق النـــووي مع إيران ال يقصـــي الخيار العســـكري المطروح أمام أميركا فـــي صورة تجاوز 
النظام اإليراني حدوده في األمن والسلم العالميين}.

آشتون كارتر
وزير الدفاع األميركي

{نحـــن ال نعـــادي أحدا ولكننا نتخذ كل المواقف الحمائية ضد أي تدخل في شـــؤوننا، خاصة وأن 
إيران تلعب دور مؤجج الحروب الطائفية في منطقتنا العربية}.

عادل اجلبير
وزير اخلارجية السعودي
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} بات معروفًا أن العجلة التي تفجرت في 
منطقة الكرادة وسط بغداد وأودت بحياة 
قرابة 300 إنسان حتى اآلن، وإصابة مثل 

هذا العدد، قد جاءت من قضاء اخلالص في 
محافظة ديالى، وانسابت نحو هدفها متخطية 
أربع نقاط تفتيش أساسية والعشرات من نقاط 

السيطرة والتفتيش الفرعية، أهمها سيطرة 
تقاطع حي الشعب الذي ميثل املنفذ الوحيد 
للعاصمة من جهتها الشمالية الشرقية وفيه 
من معدات الفحص الفني وأجهزة التدقيق 

األمني الشيء الكثير، إضافة إلى وجود 
مفارز مشتركة من دوائر االستخبارات واألمن 

وامليليشيات حتمل أسماء عديدة.
وقضاء اخلالص كان أول مدينة عراقية 

اجتهت إليها أنظار إيران التي أرسلت 1800 
عنصر من حرسها الثوري في الثاني عشر من 

أبريل 2003، حتت يافطة فيلق بدر، أي بعد 
ثالثة أيام من احتالل العراق، بقصد تصفية 

املقر امليداني ملنظمة مجاهدي خلق في معسكر 
أشرف الواقع في ضواحيها، دون أن ينجحوا 
في مهمتهم بسبب التصدي البطولي حلراس 

املعسكر وفزعة العشائر العربية التي هبت 
للدفاع عن الضيوف اإليرانيني املعارضني 

لنظام املاللي في إيران.
ومنذ ذلك الوقت وعقب فشلها في احتالل 

معسكر أشرف، حرصت األجهزة اإليرانية على 
جتنيد املئات من قطاع الطرق واللصوص 
وأصحاب السوابق والهاربني من اخلدمة 

العسكرية في اخلالص والقرى احمليطة بها 
والقريبة منها، وبعد تصنيفهم واستبعاد غير 
الشيعة منهم، نظمت فرق إيرانية مدربة بداللة 

هؤالء املجندين، عمليات اغتيال ومطاردة 
ضد اآلالف من البعثيني والعسكريني وشيوخ 

العشائر وعمداء البيوت االجتماعية، ولم تسلم 
من احلملة عشائر وأسر شيعية اتهم شيوخها 
ووجهاؤها وأبناؤها باالنتماء أو التعاون مع 

النظام السابق.
وقد ساعدت القوات األميركية احملتلة 

األجهزة اإليرانية في مهماتها، وقدمت لها 
العون في تنفيذ عملياتها وسهلت ملجاميع 

إيرانية عبور احلدود إلى محافظة ديالى عبر 
منافذ املنذرية ومندلي ونفط خانة بال جوازات 

سفر أو وثائق شخصية أو رسمية، وتدفق 
السالح اإليراني بكميات كبيرة، وخالل عامني 
كان مركز قضاء اخلالص قد حتول إلى قاعدة 
إيرانية عسكرية وعقائدية رغم الهجمات التي 

قادتها فصائل املقاومة العراقية عليها.
وجاءت املرحلة اإليرانية الثانية في تشييع 

قرى وضواحي قضاء اخلالص عندما تسلم 
إبراهيم اجلعفري رئاسة احلكومة االنتقالية 

عام 2005، حيث عمد من خالل نائبه أحمد 
اجللبي إلى اجتثاث جميع موظفي القضاء 
اإلداريني وضباط وأفراد الشرطة من السنة 
العرب، وأحل بدال عنهم مسؤولني كفاءاتهم 

تنحصر في الترويج للشيعية واإلشادة بإيران 
والتحريض على مجاهدي خلق الذين تواطأت 

األمم املتحدة على نقلهم من معسكرهم 
وأجبرت قادتهم على مغادرة العراق.

معسكر أشرف بات اليوم املقر الرئيسي 
للجنرال قاسم سليماني، وقد طورت شركة 

تابعة للحرس الثوري مدرجه الذي كان 
مخصصا الستقبال طائرات الهليوكبتر إلى 

مدرج يتيح لطائرات النقل الكبيرة واملقاتلة 
والقاذفة استخدامه، وربطت املعسكر بطريق 

عسكري يربط محافظة صالح الدين مبحافظة 
ديالى وصوال إلى قصر شيرين اإليرانية.

ومن مركز قضاء اخلالص الذي حتول 
إلى بؤرة إيرانية بعد تهجير سكانه السنة 

واالستيالء على بيوتهم وممتلكاتهم، بدأ 
الزحف اإليراني بواسطة امليليشيات الشيعية 
التابعة لها وبدعم حكومي فّعله نوري املالكي 
عندما تولى رئاسة الوزراء في منتصف العام 

2006 وتفرج أميركي، باالمتداد إلى بعقوبة 
ونواحي هبهب واحلديد وخان بني سعد 

والهويدر وخرنابات وشفتة، نزوال إلى أبي 
صيدا واملقدادية وبهرز وكنعان وبلدروز 

ومندلي وبقية أنحاء احملافظة.
هذه املقدمة عن قضاء اخلالص الذي 

يخضع منذ عام 2010، بشكل كامل، لسيطرة 
ميليشيا بدر مع وجود رمزي مليليشيا 

العصائب، تثير أسئلة وجيهة أبرزها؛ ملاذا 
اختيرت مدينة اخلالص مكانا لتفخيخ عجلة 

تفجير الكرادة بطريقة تقنية عالية قال 
اخلبراء إنها استغرقت أسابيع؟ وكيف تسنى 

لها قطع طريق اخلالص – بغداد وطوله 40 
كيلومترا وتنتشر فيه مجاميع ميليشياوية 

بحجة حراسته، وأربع نقاط سيطرة وتفتيش 
رئيسية؟ وبهذا اخلصوص أعلن رئيس جلنة 
األمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن لديه 

مقطع فيديو صور عملية تفتيش العجلة 
في تقاطع حي الشعب مدته 7 دقائق وُسمح 

للعجلة باملرور.
كيف وصلت عجلة التفجير من حي الشعب 
شمال بغداد إلى جنوبها في الكرادة، مخترقة 

العشرات من الشوارع ومجتازة حوالي 12 
نقطة تفتيش عسكرية وأمنية وميليشياوية 

منتشرة في الساحات العامة، ابتداء من ساحة 
عدن، وانتهاء بساحتْي األندلس وكهرمانة كما 

ذكرت املصادر احلكومية؟
ويبرز سؤال آخر؛ ملاذا ُتقدم ميليشيا بدر 
على هذا العمل، أو تقّدُم تسهيالت لتنفيذه، 
وهي شريكة أساسية في احلكومة احلالية 

بوزيرْين للداخلية واالتصاالت، ولديها كتلة 
برملانية من 23 نائبا شرسا ومشاغبا؟ إضافة 

إلى أنها متتلك نفوذا واسعا في األوساط 
الشيعية احلاكمة يفوق نفوذ رئيس الوزراء 
والقائد العام للقوات املسلحة حيدر العبادي؟
ويأتي سؤال ملحق بالسؤال أعاله؛ ملاذا 
أسرع وزير الداخلية، والقيادي في ميليشيا 

بدر، محمد الغبان، بتقدمي استقالته بعد 
ساعات من وقوع احلادث بحجة أن رئيس 

احلكومة فوض صالحيات وزارته إلى قيادة 
عمليات بغداد، رغم أن هذه الصالحيات قائمة 

منذ تسلمه الوزارة في سبتمبر 2014 ولم 
يتذكرها أو يعترض عليها إال اآلن؟ وملاذا قبل 

العبادي االستقالة فورًا على غير عادته؟
أسئلة مشروعة بحاجة إلى إجابات، فهل 

يظهر ”شجاع“ ويقول بأعلى صوته إن تفجير 
الكرادة نفذه انتحاري داعشي بتسهيالت من 
متواطئني مع ميليشيا بدر ألغراض مشتركة؟

مقتدى الصدر ّملح إلى ذلك بطريقة ”التقية“ 
عندما قال ”أمتنى أن يكون داعش وراء 

احلدث“، دون أن يخوض في مالبساته ألسباب 
لم يفصح عنها.

تفجير الكرادة.. الدور الخفي للميليشيات الطائفية

{أدعـــو المؤمنيـــن بالقضية العراقية والمشـــروع اإلصالحـــي من مدنيين وإســـالميين أن يهبوا 

للخروج بمظاهرة مهيبة إلنقاذ الوطن من المفسدين ولكي ال تذهب دماء العراقيين هباء}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

{ال أزال أشعر بالقلق الشديد من دعم إيران للنشاطات اإلرهابية والجماعات اإلرهابية، وخاصة 

فيلق القدس ونشاطاته في داخل العراق، وسوريا ودول أخرى في المنطقة}.

جون برينان
مدير وكالة االستخبارات املركزية األميركية

} ال شك أن االعتداء اإلرهابي اآلثم الذي وقع 
يوم االثنني قبل املاضي بالقرب من املسجد 

النبوي في املدينة املنورة بالسعودية، ميثل 
نقطة مفصلية في تطور الظاهرة اإلرهابية، 

ليس فقط ألنه استهدف أحد أقدس أماكن 
العبادة للمسلمني، ولكن أيضًا ألن اجلرمية 

نفذت بتكتيك يعكس وجود حالة فصام تامة 
بني اإلرهابيني وبني الدين اإلسالمي، فلم يراع 
هؤالء حرمة الصوم وال مشاعر الصائمني وقام 

االنتحاري بتفجير نفسه وسط رجال األمن 
مع حلول أذان املغرب، في توقيت ال ميكن 

ملسلم ميتلك حسًا دينيًا سليمًا أو فطرة قومية 
أن يختاره، أو يقبل باختياره لتنفيذ هذه 

اجلرمية الشنيعة، التي تدق أجراس اإلنذار 
بقوة كي نفيق جميعًا من غفوتنا ويدرك العالم 

أجمع، بقواه ودوله الكبرى، أن اإلرهاب ال 
دين له وال وطن، وأيضًا ال حدود وال سقف 

جلرائمه اآلثمة، فال فرق بني مقدس و“مدنس“ 
وفق معايير هذه التنظيمات، التي تتخذ من 

اجتهادات أئمة التطرف دستورًا لها.
أما ما أقصده بضرورة االستفاقة بالنسبة 

لعاملنا اإلسالمي فهو ضرورة التحرك اجلاد 
النتشال الكثير من شعوبنا ودولنا من أزمتها، 
والعمل اجلاد على التصدي للفكر املتطرف عبر 

معاجلات تربوية ومجتمعية شاملة ومتكاملة 
ومدروسة، وأن تخرج الدعوات بشأن جتديد 

اخلطاب الديني من قوالب املناشدة ومخاطبة 
الذات، إلى فضاء العمل واالجتهاد البحثي 
والفقهي والعلمي، وكفى علينا ما قضي من 

سنوات وما ضاع من فرص.
تعرضت بنغالديش يوم الثاني من 

يوليو اجلاري جلرمية مروعة لم تلفت انتباه 
الكثيرين، ولكنها بالغة اخلطورة في دالالتها 

التحليلية، وما تشي به من أبعاد على 

صعيد تطور الظاهرة اإلرهابية؛ حيث هاجم 
إرهابيون مقهى في قلب العاصمة دكا، وفي 
منطقة غولشان، التي تتميز بإجراءات أمنية 
مشددة إذ توجد فيها مقار لسفارات أجنبية 
ومؤسسات غير حكومية، إضافة إلى بنايات 

سكنية يقطنها أجانب وأغنياء بنغالديش، 
وتشير التقارير إلى صعوبة املرور إلى داخلها 

دون الوقوف عند نقاط تفتيش أمنية محكمة.
وبغض النظر عن مسألة حتديد اجلهة 

املسؤولة عن ارتكاب هذه اجلرمية، التي 
تبناها تنظيم ”داعش“، بينما تنفي احلكومة 

هناك ذلك وتقول إن املسؤولني عنها متطرفون 
محليون، فإن الالفت أن مرتكبيها ينتمون 

إلى طبقة النخبة السياسية واملجتمعية 
في بنغالديش، إذ يشمل املتهمون ابن أحد 

السياسيني احلكوميني، باإلضافة إلى طالب 
في إحدى مدارس أبناء النخبة، حيث قال 

وزير اإلعالم البنغالي حسن احلق آنو 
”معظم الصبية الذين قاموا بالهجوم على 
املطعم كانوا طالبا في مؤسسات تعليمية 

جيدة للغاية… بعضهم كان في مدارس 
متطورة، وأسرهم ميسورة احلال“. بل إن 

أحد املهاجمني هو روحان امتياز، ابن امتياز 
خان زعيم حركة عوامي السياسية في دكا، 

ونائب األمني العام للجنة األوملبية البنغالية. 
وفي تصريحاته تعليقًا على اجلرمية، قال 

امتياز كالمًا يستحق التوقف عنده مليًا، وهو 
أن جنله لم تكن لديه كتب أو أي شيء يظهر 

ميوله ولم تكن هناك أي مؤشرات على تطرفه.
هذا الكالم يعني أن التطرف قد ال تكون له 
بالفعل عالمات دالة أو مؤشرات منذرة، وهذا 
ليس التأكيد الوحيد على ذلك بل هناك حاالت 

انخراط كثيرة في تنظيم ”داعش“ لم تكن لديها 
أي ميول استباقية للتطرف، ما يستوجب 

إجراء دراسات تشخيصية دقيقة لتحليل 
الشخصية اإلرهابية وسماتها، ودراسة 

األسباب احلقيقية التي تدفع بعض أبناء 
الشرائح املجتمعية كافة، الفقيرة واملتوسطة 
وامليسورة، لالنخراط في تنظيمات اإلرهاب.
عطفًا على اجلرائم اإلرهابية في عاملنا 
اإلسالمي في اآلونة األخيرة، هناك كلمة ال 

بد منها وهي أن اإلرهاب قد استفحل خطره، 
وأن هذا اخلطر لم يعد يقتصر على تنظيمات 

أو جماعات اإلرهاب، بل صار ميتد إلى ما 
توفره هذه التنظيمات واجلماعات من ”غطاء“ 

لكافة أنواع التطرف واملؤامرات واملكائد، 
التي تندرج ضمن حروب اجليل الرابع وما 

بعده من أجيال حروب تتخذ من منطقتنا 
مسرحًا لها في السنوات األخيرة. فخطر 

اإلرهاب ال يقتصر على ممارسات تنظيماته 
وعناصره، الظاهرة منها واخلفية واحلركية 
منها والنائمة، بل أصبح يوفر أيضًا مجاًال 

حيويًا للتدخل في شؤون الدول وزعزعة 
استقرارها وضرب أمنها. فنحن إذن إزاء نوع 
مدمر من خلط األوراق، بني عمليات إجرامية 

وإرهابية قد ترتكبها أجهزة وأذرع تابعة لدول 
وقوى إقليمية، أي إرهاب الدولة، وبني جرائم 
إرهابية ترتكبها تنظيمات اإلرهاب وجماعاته 

املختلفة.
لذا فإن استئصال شأفة هذه التنظيمات 

واجلماعات بات ضرورة استراتيجية قصوى 
لدول املنطقة، كي تتضح الصورة وتتكشف 
أبعادها وتنتهي مرحلة خلط األوراق، التي 

الزمتنا طيلة السنوات املاضية، حيث اختلط 
احلابل بالنابل، ولم يعد الكثيرون يفرقون بني 

إرهاب وآخر، إلى درجة أن البعض جلأ إلى 
تقسيم اإلرهاب إلى إرهاب حميد وإرهاب سيء 

بحسب خطورته وتأثيراته احمليطة.

من مكة إلى دكا.. تطور الظاهرة اإلرهابية

لماذا أسرع وزير الداخلية والقيادي في 

ميليشيا بدر، محمد الغبان، بتقديم 

استقالته بعد ساعات من وقوع 

الحادث بحجة أن رئيس الحكومة فوض 

صالحيات وزارته إلى قيادة عمليات 

بغداد؟ ولماذا سارع العبادي بقبول 

االستقالة فورا؟

خطر اإلرهاب ال يقتصر على ممارسات 

تنظيماته وعناصره، الظاهرة منها 

والخفية والحركية منها والنائمة، بل 

ألنه يوفر أيضا مجاال حيويا للتدخل في 

شؤون الدول وزعزعة استقرارها وضرب 

أمنها

هارون محمد
كاتب عراقي

} في ظل نظام احلكم القائم على أساس 
مبدأ احملاصصة احلزبية (الطائفية) فإن 
وحدة العراق أمر مشكوك في استمراره؛ 

فالسياسيون الذين يتربعون على 
كراسي احلكم من أجل إدارة ذلك النظام 

واالستفادة من منافعه هم شرائح حزبية 
ما كان لها أن تصل إلى السلطة لوال 

اندماجها املسبق مبشروع االحتالل الذي 
وضع العراق على مائدة التقسيم، انطالقا 

من فرضيتْني ملفقتْني.
الفرضية األولى تؤكد على أن العراق 

دولة جرى تركيبها بعد احلرب العاملية 
األولى من قبل بريطانيا التي ورثته من 

الدولة العثمانية.
والثانية تؤكد على أن ليس هناك 

شعب عراقي واحد، بل هو مجموعة من 
املكونات العرقية والدينية التي لم ميتزج 
بعضها بالبعض اآلخر مبا يكفي للحديث 

عن شعب.
وليس أدل على موافقة سياسيي 
العراق على ما ورد سابقا مما نص 

عليه الدستور العراقي الذي ُكتب في 
ظل االحتالل من تأكيد على مسألة غياب 

الهوية التي توحد العراقيني، فالعراق 
وفق تلك الفقرة لم يكن بلدا عربيا ولن 

يعود كذلك.
عروبة العراق حسب املنطق السياسي 

الذي يحكم العراق اجلديد هي كذبة 
بعثية.

وإذا ما كان ذلك االستنتاج قد قوبل 
برضا وابتهاج األكراد، زعامات سياسية 

وأفرادا عاديني، فإن الزعامات احلزبية 
التي احتكرت متثيل اجلانب العربي، 
بشقيه السني والشيعي، قد واجهت 

صعوبة على صعيد إقناع عامة الشعب 
العراقي بواقعية ذلك االستنتاج وصدقه.

لذلك مر إعالن األكراد عن قيام إقليمهم 
بيسر وسالسة، كونه يستند إلى منطق 
األمر الواقع، في حني تلكأت محاوالت 

إعالن اإلقليمني السني والشيعي بسبب 
عزوف القاعدة الشعبية عن املوافقة عليها 

وخشيتها من أن تكون تلك املشاريع 
متهيدا لتقسيم العراق، وهو ما يعني 

نهاية مؤكدة للعراق التاريخي.
وإذا ما كان الفرار من العراق العربي 

ميثل بالنسبة لألكراد اخلطوة األولى 
في الطريق التي تقود إلى قيام كيانهم 
القومي املستقل فإن العرب ال يفكرون 

بالطريقة نفسها. ذلك ألن نهاية العراق 
بالنسبة لهم هي مبثابة التسليم بضياع 

هويتهم القومية.
في تلك املعادلة الظاملة تكمن رغبة 

مبّيتة في خيانة التاريخ والطبيعة 
البشرية معا.

فهي تهب األكراد حقا مكتسبا بقوة 
السالح والظرف الذي صنعه االحتالل، 

فيما حترم العرب من حق تاريخي، هو ما 
تبقى لهم من تاريخهم الذي داسته دبابات 
االحتالل دون أي رادع أخالقي أو إنساني.
وليس من باب التشهير القول إن كهنة 
نظام احملاصصة مازالوا يأملون في فرض 

واقع حال، يكون فك ارتباط العراقيني 
بالعروبة من خالله ممكنا.

هناك املئات، بل اآلالف، من 
التصريحات التي أدلى بها رجال دين 
وساسة طائفيون تؤكد على أن احلياة 

املشتركة بني ”املكونني“ السني والشيعي 
لم تعد ممكنة.

حججهم في ذلك كثيرة؛ حرب أهلية 
استمرت سنتني ونتج عنها، إضافة إلى 

القتل على الهوية، تهجير كان عنوانه 
التطهير الطائفي الذي أدى إلى قيام مدن 

ومناطق طائفية خالصة، اعتراض املناطق 
واملدن ذات األغلبية السنية على سياسة 

اإلقصاء والعزل والتهميش واإلذالل التي 
مارستها احلكومة في حقهم من خالل 

ميليشيات مسلحة منفلتة وهو ما انتهى 
بظهور تنظيم داعش اإلرهابي الذي ُسمح 

له باحتالل ثلث مساحة العراق وهو موقع 
اإلقليم السني الذي يخطط أولئك الكهنة 

لقيامه.
ولكن الواقع الذي يجري التخطيط منذ 

سنوات لفرضه على العراقيني هو شيء، 
واحلقيقة التي يؤمن بها العراقيون شيء 

آخر.
فلو أجري اليوم استفتاء شفاف في 

مدن اجلنوب ذات األغلبية الشيعية وفي 
مناطق النزوح والتهجير التي يقيم فيها 
سكان املناطق ذات األغلبية السنية حول 
مسألة تقسيم العراق طائفيا، لشقت ”ال“ 

العراقيني عنان السماء.
وهو ما يخشاه كهنة املعبد الطائفي 
الذين صارت تصرفاتهم املذعورة التي 

كشفت عنها التفجيرات واحلرائق األخيرة 
التي حدثت في العاصمة العراقية تؤكد 
أنهم يشعرون بدنو زمن رحيلهم قبل أن 

يسقط عليهم سقف املعبد.

قبل أن يسقط المعبد

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سالم الكتبي
باحث وكاتب في القضايا السياسية – 
اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة
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آراء
} الراصد للسياسة اخلارجية اجلزائرية 
جتاه أفريقيا، وخاصة بعد رحيل الرئيس 

اجلزائري السابق هواري بومدين، فإنه 
يجدها ضعيفة ومتأرجحة، وغير مؤسسة على 
استراتيجية متكاملة اقتصاديا وثقافيا وأمنيا 

وإعالميا. ال شك أن اجلزائر عضو سابق في 
منظمة الوحدة األفريقية، وهي أيضا عضو 

في االحتاد األفريقي، ولكن تواجدها في هاتني 
املؤسستني ال يعني أنها العب فاعل ومؤثر في 

الفضاء األفريقي. إن احملاوالت الدبلوماسية 
التي تبذلها اجلزائر منذ مدة غير طويلة 

في مالي والنيجر للمساهمة، مع دول أخرى 
عربية وأفريقية وغربية، في تسوية النزاعات 

املسلحة فيهما تدخل في نطاق براغماتي 
تتلخص مقاصده املضمرة في حماية احلدود 

اجلزائرية وضمان استقرار حزام اجلزائر 
اجلنوبي، أكثر مما تدخل في إطار احلماية 

الفعلية لألمن األفريقي بكل أنواعه، بدءا 
من األمن الغذائي واملائي والثقافي، مرورا 

بأمن اإلثنيات وبناء األسس املادية والرمزية 
للمجتمعات األفريقية الضامنة لالستقرار 

والتي تعد الشروط اجلوهرية التي بتوفرها 
يتخلص العمق األفريقي من األسباب 

احلقيقية التي فجرت النزاعات املسلحة فيه.
وهنا نتساءل؛ ما جدوى تصريح وزير 

الدولة، وزير التعاون الدولي اجلزائري رمطان 
لعمامرة الذي أعلن فيه اأن اجلزائر ترفض 
”أي تواجد صهيوني داخل هياكل االحتاد 

األفريقي“؟ وهل متلك اجلزائر أوراق الضغط 
االقتصادية والثقافية والسياسية احلقيقية 

في الفضاء األفريقي، وحتديدا في الدول 
األفريقية التي تقيم عالقات قوية مع الكيان 

الصهيوني، والتي مبوجبها ميكن لها أن 
تعدل على األقل من وتيرة تغلغل إسرائيل في 
القارة السمراء اقتصاديا وأمنيا وسياسيا؟
إذا كان للجزائر نفوذ حقيقي في القارة 

السمراء فلماذا لم تتحرك داخل أروقة االحتاد 
األفريقي إلجهاض الزيارة التي قام بها 

رئيس وزراء إسرائيل، بنيامني نتنياهو، منذ 
أسبوع لعدد من الدول األفريقية وهي أوغندا 
وكينيا ورواندا وإثيوبيا، وهي الزيارة التي 
وصفت بالتاريخية من طرف وسائل اإلعالم 

اإلسرائيلية والتي التقى خاللها رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي برؤساء دول شرق أفريقيا 
الذين حضروا إلى أوغندا من أجل عقد لقاءات 

سياسية معه، وشارك في اللقاء رؤساء كل 
من أوغندا وكينيا ورواندا وجنوب السودان 

وزامبيا ورئيس الوزراء اإلثيوبي ووزير 
خارجية تنزانيا، أم أن تصريح لعمامرة هو 
نوع من التغطية لفشل النظام اجلزائري في 

صياغة وتنفيذ سياسات جزائرية أفريقية 
جادة ومؤسسة على إستراتيجية محكمة 

ترتكز على احلقائق األفريقية وأبعادها 
اجليوسياسية دوليا وعربيا؟

إذا كان النظام اجلزائري جديا في مزاعمه 
وصاحب مواقف مبدئية ثابتة فلماذا لم يتخذ 

في املاضي القريب أي موقف واضح وعملي 
من شخصيات ثقافية وسياسية جزائرية 

قامت بزيارة إسرائيل منذ سنوات، ومنها 
شخصية عينت وزيرة من طرف الرئيس 

اجلزائري وكان يعلم علم اليقني أن هذه املرأة 
سبق لها أن صالت وجالت في تل أبيب؟ 

وأكثر من ذلك فلماذا لم يدن النظام اجلزائري 
الدول األفريقية التي عقد معها نتنياهو، أثناء 
هذه الزيارة األخيرة، صفقات جتارية ضخمة، 
فضال عن اتفاقيات أخرى منها االتفاقية التي 

جاءت تفاصيلها في موقع أناضول بوست 
والتي نقلتها عدة وسائل إعالم وكاالت أنباء 
دولية ومواقع التواصل االجتماعي كما يلي: 
”فتح ممثليات جتارية إسرائيلية جديدة في 

أفريقيا“، و“فتح ٤ مراكز للتفوق تابعة للوكالة 
اإلسرائيلية للتعاون الدولي في كل من أوغندا 
وإثيوبيا وكينيا ورواندا، حيث ستكشف هذه 

املراكز التكنولوجيا اإلسرائيلية أمام رجال 
األعمال واملؤسسات احلكومية في الدول 

األفريقية“؟
وهنا نتساءل؛ أين هو موقع اجلزائر 
في الفضاء األفريقي؟ وبهذا اخلصوص 
تفيد التقارير الدولية املوثوق فيها أن 

استثمارات اجلزائر في الدول األفريقية 
هزيلة جدا في مختلف املجاالت احليوية 

الزراعية والصناعية، وخاصة في مضمار 
االستثمار األمني اإلستراتيجي الذي تتفوق 
فيه إسرائيل، كما أنها تفتقد إلى سياسات 

استراتيجية جدية لبناء جسور التعاون 
الثقافي والتعليمي واإلعالمي املشترك مع 
الدول األفريقية. إذ ال وجود ملراكز ثقافية 

جزائرية في أفريقيا، كما هناك انعدام كلي 
لوجود إعالمي جزائري في الفضاء األفريقي، 

وأكثر من ذلك فإن اجلزائر ال تلعب أي 

دور يذكر في مجال االنفتاح على األحزاب 
األفريقية والعمل معها من أجل بناء الشراكة 
السياسية، وهذا يعني أن وجود اجلزائر في 
االحتاد األفريقي ال يتعدى احلضور الهالمي 
الذي ال تأثير له على املدى القريب أو البعيد 

وخاصة في األوساط الشعبية األفريقية.
وهكذا جند اجلزائر تقف في الهامش وال 
تقدر أن تنافس الدول الغربية أو إسرائيل أو 

الصني في العمق األفريقي، علما أن فرنسا لها 
موقع متميز في الدول األفريقية الفرنكوفونية 

اقتصاديا وأمنيا وثقافيا ولغويا، كما أن 
بريطانيا لها نفس املوقع في الدول األفريقية 

الناطقة باللغة اإلنكليزية وذلك في إطار 
الكومنولث البريطاني، هذا وجند الصني 

تنمي نفوذها في أفريقيا حيث تستثمر 
عشرات املليارات من الدوالرات، أما االحتاد 

األوروبي فإنه يعتزم رفع حجم االستثمار في 
كل من أفريقيا والشرق األوسط إلى ٦٢ مليار 

يوورو.
بناء على هذه الوقائع واحلقائق فإن 

تصريح الوزير اجلزائري رمطان لعمامرة 
بأن اجلزائر ترفض تغلغل الكيان الصهيوني 

داخل هياكل االحتاد األفريقي هو نوع من 
القفز على احلقائق التي تؤكد أن إسرائيل 
ال تربطها العالقات الدبلوماسية مع الدول 

األفريقية فقط، وإمنا لها حضور فاعل 
وإستراتيجي في مختلف املجاالت احليوية 

األمنية والتجارية والتعليمية التي متثل، 
مع غيرها من العناصر التي تستحوذ عليها، 
حصان طروادة إسرائيل في العمق األفريقي.

الجزائر.. إسرائيل وأفريقيا

{نشدد على ضرورة التواصل مع األطراف المعتدلة التي تعبر عن التطلعات الحقيقية للشعب 

الليبي، والتي تكون قادرة على العمل من أجل إعادة التماسك والوحدة إلى الدولة الليبية}.
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} هناك إحساس عام لدى أغلب القوى 
السياسية في ليبيا ولدى الرأي العام، بوجود 

حالة من اجلمود وصلت إليها مساعي 
املصاحلة، والبحث عن حل لألزمة الليبية، 

فقد مرت أكثر من 8 أشهر على إجناز االتفاق 
السياسي في الصخيرات باملغرب، الذي 

انبثق عنه املجلس الرئاسي، ولم يتقدم بعدها 
االتفاق ولو خطوة واحدة، على طريق الدخول 

بهذا احلل إلى مرحلة التطبيق وتفعيله 
بالطريقة التي تضمن قيام حكومة واحدة، 

تبسط نفوذها على كامل أنحاء البالد، فقد ظل 
تعدد احلكومات وتشظي السلطات على نفس 
احلال الذي كانت عليه األوضاع قبل االتفاق.

ويرافق هذا الشعور باجلمود وخيبة األمل 
في نتائج املفاوضات، وفي انسداد األفق 
السياسي، والوصول باتفاق الصخيرات 
إلى طريق مسدود، إحساس ضاغط لدى 

عامة الشعب، شرقا وغربا وشماال وجنوبا، 
بضرورة أن تصل البالد، بعد خمسة أعوام 

من التأزم، إلى محطة تنتهي عندها حالة 
النزيف للموارد واإلمكانيات، ويتم وضع حد 

للمعاناة املعيشية القاسية التي يعيشها أغلب 
أهل البالد، وحقن الدماء وتوفير األمن وعودة 

القانون وتفعيل سلطة الدولة، لقهر سلطة 
امليليشيات وعصابات اإلجرام، ولوردات 
احلرب احلاكمني بأمرهم ودون مرجعية 

قانونية أو أخالقية.
ولعل شهر الصيام وأيام عيد الفطر 
املبارك، وما يتوفر في هذه الفترات من 
نفحات روحية، وما تثيره في النفوس 

من رغبة في عمل اخلير لدى أهل الصالح 

وأصحاب القلوب الرحيمة، وذوي الغيرة 
الوطنية، الذين يرون حجم املعاناة املهولة 

التي يعيشها املواطنون، هو ما جعل هؤالء 
الناس يتحركون عفويا لتقدمي عدد من 

املبادرات، التي تستهدف حتريك املياه الراكدة 
في مياه السياسة الليبية، وهي مبادرات ال 
يبدو أن هناك تنسيقا بني أصحابها، كما ال 

يلوح أنها تتكامل وتقدم رؤية واحدة شاملة، 
وإمنا هي أشبه بأناس يتحركون في الظالم، 

بحثا عن إحداث كوة في اجلدار يأتي منها 
النور، وال أتكلم هنا عن مبادرة مثل مبادرة 

نواب اجلنوب التي جاءت في وقت سابق 
ما زالت فيه العواطف متأججة، وحالة 

التوتر في أقصى درجاتها، ولكنها مبادرات 
جديدة تتناثر هنا وهناك، بعضها يظهر على 

صفحات التواصل االجتماعي على ألسنة 
أناس شاركوا سابقا في حوار الصخيرات 

ومساراته املتعددة، تدعو إلى إعادة النظر في 
آخر مواثيق االتفاق من أجل توسيع العملية 

السياسية في ليبيا، وهناك دعوة إلى ما أطلَق 
عليه بحوار ”طائف جديد“ على غرار اتفاق 

الطائف الذي أجنزه اللبنانيون، منذ ربع 
قرن مضى، يكون أبرز املتواجدين في هذه 

العملية احلوارية التفاوضية للوردات احلرب 
في ليبيا، باعتبارهم الفاعلني احلقيقيني، في 

املشهد الليبي، وأكثر جدوى وقدرة على الفعل 
والتأثير من الواجهات الكرتونية السياسية، 

وهناك آخرون يروجون لرجل أعمال ال ماضي 
سياسيا له، ولكنه يقدم نفسه على أنه صاحب 

حظوة لدى أطراف محلية ودولية ويقول 
إنه تواصل مع كل األطراف مبا في ذلك أهل 

التطرف في سرت ودرنة، وأنه حصل على 
تعهدات مكتوبة وتوقيعات باملصادقة على 

ما أسماه ”وثيقة التعايش“ التي كان ضمن 
املوقعني عليها اللواء خليفة حفتر، قائد 

اجليش الليبي في برقة، كما يقول.
ومن مصر، وهي أكثر الدول اإلقليمية 
اهتماما بالشأن الليبي، وتعتبر أن أمنها 
القومي جزء من أمن ليبيا واستقرارها، 

ولها كما هو معروف اتصال مع كل أطراف 
احلراك السياسي في الشرق والغرب، صدرت 

دعوة للمصاحلة بني أهل احلراك العسكري 
في الغرب الليبي، ورأس احلراك العسكري 
في الشرق اللواء حفتر، على لسان الكاتب 

السياسي املعروف األستاذ مكرم محمد أحمد، 
في مقال نشره في األهرام، عنوانه ”حفتر 

احلل واملشكلة“، ويرى أن حفتر عندما أنشأ 
جيشا يحارب اإلرهاب واملتطرفني، كان جزءا 

من احلل، ويتمنى عليه أن يبقى كذلك، وأال 
يتحول إلى جزء من املشكلة، عندما يتأخر 

في االلتحاق بحكومة الوحدة الوطنية، ويقف 
منها موقف اخلصم، ويدعو في املقال إلى 

صفقة سياسة يتحقق بها تكامل اجلانبني، 
إال أن حراكا في أميركا يقوده عدد من ذوي 
اجلنسية املزدوجة األميركية الليبية، ممن 

يغلب عليهم اللون السياسي اإلسالمي، 
يقودون مع املؤسسات األميركية حملة 

لشيطنة حفتر، واعتباره عقبة في الوصول 
إلى حل في ليبيا، وتأليب هذه املؤسسات 
ضده، وهو يعكس رأيا عاما لدى أصحاب 

هذا اللون السياسي في الداخل واخلارج ممن 
يعتبرونه عدوا لهم ويطالبون بتحييده، ولكن 

حفتر كما ترى أغلب القوى السياسية، صار 
رقما يصعب جتاوزه في أي عملية سياسية، 

كما أن اللون اإلسالمي السياسي برغم 
إفالسه على املستوى الشعبي، إال أنه طرف 

له حضوره وال ميكن الوصول إلى أي تسوية 
سياسية من دونه.

وكل ما تطرحه هذه املبادرات ليس وضعا 
ثابتا وال دائما، وإمنا توافق أو اتفاق، أو 
صفقة سياسية تدخلها كل األطراف ملرحلة 
مؤقتة، تؤجل فيها كل الصراعات ملدة قد ال 
تزيد عن عام واحد، يتم فيها االتفاق على 

خارطة طريق تبدأ باالستفتاء على دستور 
البالد الدائم، وبرملان ثابت ومؤسسة رئاسة، 

وهكذا يعود األمر، برمته، إلى الشعب 
ليقول كلمة الفصل في مقدراته ومصير 
بالده، ويرسم أفق احلياة السياسية ملن 

يختارهم لقيادة املسار اجلديد لدولته املدنية 
الدميقراطية، وسيكون صندوق االقتراع هو 

احلكم، وهو عامل احلسم والقرار النهائي، في 
من يتولى قيادة البالد، وتدشني عهد جديد 

ونظام جديد، ومستقبل واعد يتطلع إليه كل 
الليبيني.

} لم يشكل سقوط الرئيس العراقي األسبق 
صدام حسني في العراق إيذانا بسقوط 

الفكر الذي أفرز الدكتاتورية العربية، أو 
تبشيرا بوالدة وعي عربي جديد يرفض تأليه 
األشخاص وينبذ عبادة الزعيم، وعي يحّض 

على إقامة مجتمعات دميقراطية تواكب 
املتغيرات التي تشهدها املنطقة على جميع 

املستويات، ويعمل على تغيير الكثير من 
املفاهيم التي الزمت العمل السياسي العربي، 

إذ أنه بعد مضي أكثر من ١٣ عاما على تلك 
احلادثة، أعلن كاظم حسن اجلبوري، الذي 

انهال باملطرقة على متثال صدام حسني، ندمه 
على حتطيم التمثال، ومتنى عودة الدكتاتور، 

وفي تقرير نشرته صحيفة فايننشال تاميز 
البريطانية في ١٠ أبريل ٢٠١٦ حتدثت فيه 
عن احلنني لعودة صدام، وأن هذا احلنني 
ال يقتصر على البعثيني أو املستفيدين من 

النظام الدكتاتوري.
حالة اإلحباط طالت العديد من األوساط 

العراقية نتيجة األوضاع السياسّية 
املضطربة، كالفساد وانعدام األمن ونقص 

اخلدمات في ظّل النظام السياسي احلالي، 
وازدياد سفك الدماء حتت شعارات طائفية 

باتت مدعاة للمقارنة بني عهدين مع أرجحية 
لالستبداد واالستبداديني، وهذه املقارنة 

تنطبق، بشكل أو بآخر، على مناطق الصراع 
التي سادت بعد تسونامي الثورات، الذي ما 
كان ليحدث لوال التطور وثورة املعلوماتية. 

فاالنتقال من احلالة الثورية ومعاداة 
الدكتاتورية واملطالبة باحلرية والعدالة 

والكرامة االجتماعية، نحو هاوية القتل 
وما أفرزه الواقع من حقائق جتافي مطالب 

احلراك الشعبي وتبتعد عن أحالم وتطلعات 
املواطن معيشيا وحياتيا، أفقد الثورة قيمتها 
خصوصا أنها لم تفض إلى تغيير سياسي أو 
اجتماعي أفضل يساهم في دفع املواطنني إلى 

العمل نحو استكمال التغيير.
وبالنظر إلى احلالة السورية واملناطق 
احملررة، فإن الواقع واملمارسات تشير إلى 
بروز دكتاتوريات باجلملة متارس سلطتها 
حتت غطاء الثورة أو الدين أو الوطنية أو 

املذهب والطائفة، فالدكتاتورية الكامنة في أي 
منظومة فكرية، أديانا أو أيديولوجيات، لن 

تشكل بديال صاحلا نحو اخلالص، والضامن 
ملواجهتها هو يقظة الشعب ونخبه وحرصه 

على أال يظهر ديكتاتور سواء كان فردا أو 
طبقة أو جماعة.

احلنني لعودة الدكتاتورية، أو إعادة 
إنتاج دكتاتوريات جديدة في مناطق عديدة 

من دول املشرق العربي، عدا عن كونها متثل 
تهديدا ألي فكرة دميقراطية أو دستورية أو 

مؤسساتية، يدل على مدى تغلغل هذه الثقافة 
في قلب املجتمعات، وأن معاناة العديد من 
الدول العربية من حكم الفرد وتسّلطه وما 

كرسته الدكتاتوريات من تشويه للواقع 
ولرغبات الشعوب، لم تنتج فكرا مضادا 

يرفض كل أشكال الدكتاتوريات، فهذه 
الشعوب التي انغمست داخل قوقعة الوالء 

املبطن باخلوف، تشّبعت بثقافة التسّلط 
القادرة على جتديد فكرها ومتجيد أركانها 

من رموز وقادة، والتي حتاكي املخزون 
الشعبي الواسع الذي ورثته هذه الشعوب 

من املجتمعات الزراعية الرعوية التي ُرهنت 
بالتبعية لصاحب األرض وشيخ العشيرة 

ومنط األسرة البطريركية، والتي كانت مبثابة 
توصيف للحاكم العادل أو الدكتاتور العادل 

الذي يحقق العدالة بقوة القهر والسلطة، 
ويشكل بديال عن حالة اإلغراق بالفوضى 

والقتل العشوائي، وحتاكي انتظار خروج 
املسيح املخلص أو املهدي املنتظر لقيادة 

انتقام املظلومني ضد الظاملني، والتي حتمل 
شحنات مكثفة من مفهوم الدكتاتور العادل.

رياح الفشل والعجز وانعدام املؤسسات، 
وضعف الوعي السياسي، وسيطرة الفكر 

الديني املخّيمة على مناطق من الشرق 
العربي التي حكمتها طويال أنظمة تسلطية 
وشمولية، أعادت إلى األذهان احلنني نحو 

الدكتاتورية باعتبارها حاجة ماسة إلى السلم 
األهلي، وجتاهلت أن بذورها القاتلة هي من 

حّضرت التربة حلصاد الشوك احلالي املتجلي 
مبيليشيات القتل املتطاحنة التي تقدس 

االنتقام. وسبل اخلالص املسدودة أيقظت 
الرغبة العميقة في تولي حاكم عادل زمام 

احلكم، إال أن ما شهدته احلضارات القدمية 
منذ حمورابي وشرائعه التي نظمت البشر 
في سالف العصر ما عاد يليق باملؤسسات 

احلضارية احلديثة، وسيبقى الدكتاتور 
العادل لدى اجلماهير الباحثة عن أمانها حلما 
مستحيال ال يتجاوز حديث اخليمة في مجتمع 

معولم.

ليبيا: موسم تقديم المبادرات

الدكتاتور العادل وحديث الخيمة في مجتمع معولم

إذا كان للجزائر نفوذ حقيقي في القارة 

السمراء فلماذا لم تتحرك داخل أروقة 

االتحاد األفريقي إلجهاض الزيارة التي 

قام بها رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين 

نتنياهو، منذ أسبوع ونيف لعدد من 

الدول األفريقية

ما تطرحه هذه المبادرات ليس وضعا 

ثابتا وال دائما، وإنما اتفاق تدخله كل 

األطراف لمرحلة مؤقتة، تؤجل فيها 

كل الصراعات ويتم فيها االتفاق على 

خارطة طريق تبدأ باالستفتاء على 

دستور البالد الدائم، وبرلمان ثابت 

ومؤسسة رئاسة

سيبقى الدكتاتور العادل لدى 

الجماهير البسيطة الباحثة عن أمانها 

حلما مستحيال ال يتجاوز حديث الخيمة 

في مجتمع معولم

أزراج عمر
كاتب جزائري

د. أحمد ابراهيم الفقيه
كاتب ليبي

هوازن خداج
كاتبة ورسامة سورية
اا خخ ازازن



} كراكاس - أعلن الرئيس الفنزولي نيكوالس 
مادورو، أمس، عن وضع خمسة مرافئ رئيسية 
حتت ســـيطرة اجليش، الذي أمره أيضا بتولي 
عمليات توزيع الغذاء والدواء بهدف ”التصدي 

إلى الفوضى“، بحسب تعبيره.
وقال في كلمـــة بثها التلفزيـــون احلكومي 
إثـــر لقائه وزيـــر الدفـــاع فالدمييـــر بادرينو، 
إن ”انتشـــار اجليـــش فـــي املرافـــئ واملطارات 

واملؤسسات احلكومية كشـــف عن وجود حالة 
من عدم االلتزام في النظام. وهذا األمر يشـــجع 

على الفساد“.
وكان مادورو قد قـــرر االثنني، إزاء النقص 
اخلطيـــر فـــي املـــواد الغذائية واألدويـــة الذي 
تعانـــي منه البالد، أن يتولى مـــع وزير الدفاع 
”القيـــادة التامـــة لتموين البالد“، مشـــيرا إلى 
أن جميـــع الوزراء باتوا حتت ســـلطة ”القيادة 

الرئاسية املدنية والعسكرية“.
وعجـــزت احلكومة طيلة أشـــهر عن شـــراء 
واردات السلع الغذائية األساسية مثل احلليب 
والدقيق والبيـــض، ما جعل العديد من املتاجر 
خاوية، ولم تتمكـــن املطاعم من توفير البطاطا 
بشـــكل مؤقت خالل العام املاضي.  ويأتي هذا 
القـــرار بعد يوم من إبالغ مصرف ســـيتي بنك 

األميركي حكومة مادورو بأنه ســـيغلق الشهر 
املقبل حساب املصرف املركزي الفنزويلي الذي 
تستخدمه الدولة لسداد مدفوعاتها اخلارجية، 
وقد وصـــف الرئيس هـــذا اإلجـــراء باحلصار 

املالي.
كمـــا أبلـــغ املصـــرف األميركـــي احلكومة 
الفنزويلية، بأنه سيغلق أيضا حساب مصرف 

حكومي فنزويلي ثان هو بنكو دي فنزويال.
ويأمـــل الرئيـــس الفنزويلـــي بعـــد تعينه 
اجلنرال أفرين فيالســـكو لوغو رئيســـا للهيئة 
البوليفاريـــة للمرافئ، وهـــي اإلدارة احلكومة 
املســـؤولة عن إدارة جميع األنشطة املرفئية في 
فنزويال، في أن ”يبدأ العمل فيها كما ينبغي“.

وكان وزير العمل الفنزويلي أوسفالدو فيرا 
قد كشف قبل ذلك عن مصادرة السلطات ملصنع 
تركته شركة املنتجات االســـتهالكية األميركية 
كيمبرلـــي كالرك، الذي ينتـــج املناديل الورقية 

وورق احلّمام واحلفاضات.
ويندرج هذا اإلجراء في إطار تنفيذ التهديد 
الذي لوح بـــه الرئيس قبل شـــهرين حني حذر 

املصانع الراغبة في وقف اإلنتاج بسبب األزمة 
االقتصادية من أنها ســـتنتقل فـــورا إلى أيدي 

العمال.
وتقول الشـــركة ومقرها مدينـــة داالس في 
والية تكساس األميركية، إن الوضع االقتصادي 
الســـيء في البالد وعدم توفـــر العملة الصعبة 
واملواد اخلام قد جعال من املســـتحيل مواصلة 

العمل هناك.
وعلقت فـــي وقت ســـابق مجموعتا كرافت 
هاينز وكلوروكس األميركيتان أنشطتهما ألجل 
غير مسمّى. وكانت شـــركة كوكاكوال قد أوقفت 
نشـــاطها في مايو لتســـتأنف نشـــاطها الشهر 

املاضي.
وتشهد فنزويال التي متتلك أكبر احتياطات 
نفطيـــة في العالـــم، انهيـــار اقتصادها بوتيرة 
ترافقت مع تراجع أسعار اخلام، ويثير النقص 
اليومي للســـلع والتضخم املتسارع الذي يقدر 
بـ200 باملئة، كما يقول اخلبراء، استياء شعبيا 

استفادت منه املعارضة.
وحذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق 
لهذا العام من االرتفاع السريع للتضخم، والذي 
قـــدره بنحو 720 باملئـــة، ما أعطـــى انطباعات 

سلبية تنبئ بانهيار اقتصادي محتمل للبالد.
وأدى انخفاض أســـعار النفـــط إلى انهيار 
اقتصاد فنزويال التي تســـتورد كل ما تستهلكه 
تقريبـــا. ولم تعد البـــالد متلك املـــوارد املالية 
الكافية لتغطية مصاريفها. كما اختفت حوالي 
80 باملئة من املواد األولية بشـــكل شـــبه تام من 

األسواق، بحسب هيئات خاصة.
فيديكامـــاراس  احتـــاد  أرقـــام  وبحســـب 
ألصحاب املؤسسات اخلاصة الذي يضم أغلبية 
الشـــركات اخلاصة في البالد، فإن 85 باملئة من 
اجلهاز الصناعي الفنزويلي مشـــلول بســـبب 

احلكومة التي ال تقدم سيولة كافية للشركات.
األميركيـــة  الدولـــة  فنزويـــال،  وتعتمـــد 
اجلنوبيـــة، العضو في منظمة البلدان املصدرة 
للنفط (أوبك)، بشكل كبير على احتياطاتها من 
النفط والغاز التي تشكل 96 باملئة من صادرات 
البالد، حيث أنها متلك أكبر احتياطي من النفط 

في العالم يقدر بأكثر من 300 مليار برميل.

} الكويــت - أجمــــع خبــــراء علــــى أن خطط 
الكويــــت الهادفــــة إلى تنويع مصــــادر الدخل 
بعيــــدا عــــن النفــــط، والتــــي ســــتطال جميع 
القطاعات االقتصاديــــة، تعكس عزم احلكومة 
على سرعة تنفيذ برنامج اإلصالح الذي أقرته 

في مارس املاضي.
وأكــــدت أزمة الكويــــت االقتصادية حاجة 
الدولة إلى رسم معالم رؤية مستقبلية لتنويع 
مــــوارد الدخل وفتح مجال االســــتثمار في كل 
القطاعــــات بــــال اســــتثناء حتــــى ال تدخل في 
دوامة من االقتراض قد تصّعب مهمة اخلروج 
من مأزق تراجع أســــعار النفط الذي يبدو أنه 

لن ينتهي قريبا.
وكانــــت احلكومة قد أعلنت، الثالثاء، أنها 
تــــدرس خصخصة قطاع اخلدمــــات النفطية، 
في إطار خطة إلصالح أوضاع االقتصاد على 
املدى املتوسط، لكنها أكدت أن اخلصخصة لن 

تشمل قطاع اإلنتاج.
وفرض االنخفاض الكبير في أسعار النفط 
حتديا اســــتثنائيا هــــدد قــــدرات الدولة على 
االســــتمرار في توفير االحتياجات األساسية 
للمواطنــــني، فيمــــا كانت كلفة هــــذا اإلصالح 

ستتفاقم كلما تأخر التصدي له.
ومنــــذ أن الحت بــــوادر أزمــــة النفط، أكد 
خبــــراء على ضــــرورة وضــــع برنامج إصالح 
اقتصادي شامل، يعزز التكامل بني القطاعات 
االقتصادية ويطور قاعدتها املالية مبا يساهم 
في جتنب املخاطر املالية التي قد تتعرض لها 

امليزانية العامة.
ويتكون البرنامج من ستة محاور رئيسية 
هي، اإلصالح املالي وإعادة رســــم دور الدولة 
في االقتصاد احمللي وزيادة مســــاهمة القطاع 
اخلاص وحث املواطنني على متلك املشروعات 
وإصالح ســــوق العمل ونظام اخلدمة املدنية، 

إلى جانب اإلصالح التشريعي والتنفيذي.

وتشــــير الوثيقــــة إلــــى أنــــه ال ميكن ألي 
برنامــــج للتخصيــــص أن ينجح مــــن دون أن 
تواكبــــه إجراءات تعزز املنافســــة وتوفر بيئة 
محفــــزة للقطاع اخلاص وجاذبة لالســــتثمار 
األجنبــــي وذلك بإشــــراك الكويتيني في ملكية 

مشروعات البنية األساسية.
ويشــــتمل محــــور مشــــاركة املواطنني في 
متلك املشروعات على تخصيص 40 باملئة من 
أسهم املشــــروعات، التي ســــيتم تخصيصها 
ضمــــن برنامج نقــــل ملكية املشــــاريع العامة 

للمواطنني.
كما ســــيتم تخصيص حوالي 50 باملئة من 
رأســــمال املشاريع، التي ســــيتم طرحها خالل 
الفترة ما بني 2016 و2019، وفق نظام الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص.
وتؤكد الوثيقة فــــي هذا احملور على طرح 
مشروعات متوسطة يشارك الشباب الكويتي 
في متلكهــــا وإدارتها ويتــــم متويلها من قبل 
الصنــــدوق الوطنــــي للمشــــروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
أمــــا محور إصالح ســــوق العمــــل ونظام 
اخلدمة املدنية، فإن نطاق عمله يســــتمر على 
مدى ســــنتني تتضمن الســــنة األولى إصالح 
األجــــور وتخطيط العمالة في القطاع اخلاص 
ورفــــع كفاءة القوى العاملــــة، على أن يتم في 
الســــنة املوالية تقييــــم األداء وتأهيل العمالة 

الوطنية ورفع كفاءة النظام العام.
ويتضمــــن محــــور اإلصــــالح التشــــريعي 
واملؤسســــي رفع كفــــاءة إدارة املاليــــة العامة 
للدولة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمســــتثمر 
احمللي واألجنبــــي وتطويــــر إدارة الضرائب 
ورفع تصنيف ســــوق الكويت لألوراق املالية 
لتكون ضمن األســــواق الناشــــئة خالل 2016-

.2017
ويتضمــــن محور اإلصالح املالي شــــقني، 
األول اإليرادات ويشــــمل اســــتحداث ضريبة 
على أرباح األعمال والشركات مبعدل 10 باملئة 
وتطبيق ضريبــــة القيمة املضافة التي تبنتها 
دول مجلــــس التعاون لــــدول اخلليج العربي 
واملقدرة بـ5 باملئة من أنشــــطة إنتاج الســــلع 

واخلدمات.

 ويتعلق الشق الثاني بترشيد مصروفات 
كافة الــــوزارات واجلهــــات احلكومية ووقف 
إنشــــاء أجهزة حكومية ودمج أو إلغاء بعض 
الهيئــــات والوزارات واإلدارات العامة، وكذلك 
إلغاء عضويــــة األعضاء املتفرغني بعد انتهاء 
مدتهــــم احلاليــــة فــــي املؤسســــات والهيئات 

العامة.
ويحتــــوى هذا الشــــق أيضا على ترشــــيد 
ووصولــــه  اســــتمراره  ضمــــان  مــــع  الدعــــم 
إلى الشــــرائح املســــتحقة له وإصــــالح نظام 
اعتمادات اإلنفاق احلالي وتطوير طرق إعداد 
امليزانية ومعاجلة سلبيات نظام دعم العمالة.

وكانــــت احلكومــــة الكويتيــــة قــــد أقــــرت 
خالل مــــارس املاضي وثيقــــة لإلصالح املالي 
”اإلجــــراءات  مســــّمى  حتــــت  واالقتصــــادي 
الداعمة ملســــار اإلصالح املالي واالقتصادي-
املدى املتوســــط“، ستنسحب على كل اجلهات 
احلكومية مــــع االلتزام باإلطار الزمني احملدد 

لتنفيذها.

وفــــي ضــــوء ذلك أصــــدر رئيــــس مجلس 
الــــوزراء وزيــــر املالية وزير النفــــط بالوكالة، 
أنــــس الصالــــح، قرارا بتشــــكيل جلنــــة عليا 
ملتابعــــة تنفيــــذ وثيقــــة اإلجــــراءات الداعمة 
ملسار اإلصالح املالي واالقتصادي وتضم في 
عضويتها اجلهات احلكومية املعنية بالدرجة 

األولى بعملية اإلصالح.
ورغــــم تراجــــع إيــــرادات الكويــــت جراء 
انخفاض أســــعار النفط في األشهر املاضية، 
أكــــدت احلكومــــة تصميمهــــا علــــى مواصلة 

االستثمار في القطاع.
وســــاهمت األســــعار املرتفعة للنفط خالل 
األعوام التي سبقت بدء تراجعه في منتصف 
العام 2014، في حتقيــــق الكويت فائضا ماليا 
ضخمــــا على مــــدى 16 عاما يقــــدر بنحو 600 
مليار دوالر. ويســــاهم النفط بنسبة 95 باملئة 

من إيرادات املوازنة الكويتية.
وســــجلت الكويت، العــــام املاضي في ظل 
هبــــوط اإليــــرادات النفطيــــة، أكبــــر عجز في 

ميزانيتهــــا منذ بداية األلفية احلالية إذ بلغت 
نحــــو 26 مليــــار دوالر. وأجبــــر هــــذا العجز 
احلكومة على اعتماد تدابير تقشــــف تشــــمل 
رفع الدعم عــــن بعض الســــلع والتوجه نحو 

فرض ضرائب على الشركات واألشخاص.
ودفع العجــــز في املوازنــــة، احلكومة إلى 
التوجــــه إلى املؤسســــات الدوليــــة القتراض 
نحو 10 مليــــار دوالر، وذلك للمرة األولى منذ 

سنوات. 
ويتوقــــع أن يصدر البنك املركزي الكويتي 
خالل الفترة القليلة القادمة صكوكا وسندات 

إلمتام العملية. 
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ يعتزم االتحاد األوروبي، إقامة 
استثمارات وتقديم مساعدات إلى 

بلدان أفريقيا والشرق األوسط، 
تصل قيمتها إلى 62 مليار يورو، 

بهدف خفض مستويات تدفق 
المهاجرين إلى دول االتحاد 

األوروبي.

◄ نما اقتصاد أيرلندا بنسبة 26 
بالمئة، العام الماضي، بتأثير عوامل 
خاصة بعد خروجها من أزمة اإلنقاذ 

المالي، وتحقيق قفزة في عقود 
خاصة بقطاع الطيران وإعادة هيكلة 

الشركات ونقل أصول إلى أيرلندا.

◄ صادقت الحكومة األلمانية 

على برنامج لتوفير 100 ألف 
فرصة عمل لالجئين، اعتبارا من 

أغسطس، تموله الحكومة االتحادية 
بنحو مليار يورو، وتنفذه الوكالة 

االتحادية للعمل خالل 3 أعوام.

◄ فاجأت مجموعة دايملر األلمانية 
المنتجة لسيارات مرسيدس 

األسواق، أمس، بإعالن ارتفاع 
أرباحها في الربع الثاني من العام، 
بنسبة 5.6 بالمئة بمقارنة سنوية، 

لتصل إلى نحو 4 مليارات دوالر.

◄ قالت شركة تنسنت إن 
التكنولوجيا الصينية تطمح إلى 

طرح سيارة كهربائية ذاتية القيادة 
بحلول عام 2020 لمنافسة تسال 
موتورز، في ظل طفرة مبيعات 
السيارات الصديقة للبيئة في 

الصين.

◄ خفض بنك كريدي سويس من 

تقديراته السابقة لنمو الطلب 
العالمي على النفط، متوقعا أن 

يؤدي خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي إلى كبح نمو االقتصاد 
العالمي والحد من تعافي أسعار 

النفط.

باختصار

كشــــــفت الكويت، أمــــــس، عن برنامج متكامل اعتبر مبثابة خارطة طريق متوســــــطة األجل 
الهدف منها حتقيق التوازن االقتصادي عبر التنويع في مصادر الدخل ووقف الهدر في 

املصروفات العامة والتقليل من االعتماد على النفط كمورد أساسي.

انزلقت فنزويال إلى حالة طوارئ اقتصادية، أمس، حني سيطر اجليش على أغلب املوانئ 
احليوية وتولى عمليات توزيع الغذاء والدواء في أنحاء من البالد، وذلك بعد يوم واحد من 

مصادرة احلكومة ملصنع أميركي، قرر التوقف عن اإلنتاج.

خارطة طريق كويتية لتحقيق التوازن والتنوع االقتصادي

فنزويال تنزلق لفرض حالة الطوارئ االقتصادية

[ برنامج حكومي من 6 محاور لزيادة اإليرادات المالية للموازنة [ خطط لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتملك الكويتيين للمشاريع

نيكوالس مادورو:

 انتشار الجيش يكشف عن 

حالة من عدم االلتزام في 

النظام تشجع على الفساد

أنس الصالح:

 قررنا إنشاء لجنة عليا لمتابعة 

تنفيذ وثيقة اإلجراءات 

الداعمة لمسار اإلصالح

بانتظار تحديث آليات التنفيذ

حاجة ملحة لكل شيء

«البرتغال لن نتخذ تدابير تقشـــف إضافية، رغم تهديد االتحاد األوروبي بفرض عقوبات بسبب 

إخفاق البرتغال في التقليل من عجز الموازنة}.

أنطونيو كوستا
رئيس الوزراء البرتغالي

«الواليـــات المتحدة لم تنفذ ســـوى 10 بالمئة فقط من التزاماتها بموجـــب االتفاق النووي، في 

حين أن األوروبيين نفذوا نحو 80 بالمئة من التزاماتهم في تخفيف العقوبات}.

حشمت الله فالحت
عضو جلنة األمن والسياسة اخلارجية في مجلس الشورى اإليراني

بالمئة نسبة التضخم في 

فنزويال، بحسب ما أشارت 

إليه تقديرات صندوق 

النقد الدولي

720

بالمئة من أسهم 

المشروعات، المخصصة في 

برنامج نقل ملكية المشاريع 

العامة للمواطنين

40



} الريــاض –  فــــي أحد املعاهــــد التقنية في 
الرياض، ينكب طالب ســــعوديون على خوض 
امتحاناتهــــم أمــــال فــــي النجــــاح والتخــــرج 
مزوديــــن مبهــــارات تؤهلهــــم لســــوق العمل 
وكسب مدخول، وتساعد بالدهم في تطوير يد 

عاملة متنوعة اخلبرة.
للصناعــــة  العالــــي  املعهــــد  ويوفــــر 
البالســــتيكية الواقــــع فــــي إحــــدى املناطــــق 
الصناعية بالعاصمة، لطالبه مهارات صناعة 
األكياس واألنابيب والزجاجات، وهي مهارات 
ســــيطبقونها فــــور انخراطهــــم فــــي احليــــاة 

العملية.

تحديات التركيبة السكانية

ويشــــكل احلد من البطالة إحــــدى الركائز 
األساســــية في ”رؤية الســــعودية ٢٠٣٠“ وهي 
اخلطــــة االقتصادية التي أعلنتهــــا في أبريل 
لتنويع مصادر الدخل وتقليص االعتماد على 
النفــــط وتعزيــــز دور القطاع اخلــــاص، لكنها 

متثل أيضا أكبر التحديات.
وتســــعى اخلطــــة ليــــس فقط إلــــى تعزيز 
القــــوة العاملــــة الســــعودية، بل إلــــى تنويع 
مهاراتها أيضا مبا يساهم في تنويع النشاط 
االقتصــــادي وقطاعاتــــه، للحد مــــن االعتماد 

املفرط على اإليرادات النفطية.
وأطلقــــت احلكومة الســــعودية فــــي إطار 
التحــــول  الســــعودية ٢٠٣٠ ”برنامــــج  رؤيــــة 
الذي يشــــمل خطوات تنفيذية  الوطني ٢٠٢٠“ 
على مــــدى الســــنوات اخلمس املقبلــــة، منها 

تقليص البطالة من ١١٫٦ باملئة إلى ٩ باملئة.
وميثــــل الشــــباب الذين ال تزيــــد أعمارهم 
علــــى ٢٥ عاما، أكثر مــــن ٥٠ باملئة من املجتمع 
الســــعودي. وقد حذر صنــــدوق النقد الدولي 

العــــام املاضــــي مــــن ارتفــــاع نســــبة البطالة 
وتزايدها وســــط الشــــباب، داعيا إلى ضرورة 

مواجهة هذا األمر بشكل عاجل.
ويرى خبــــراء أن القيام بذلك ميثل حتديا 
كبيرا، ألن جزءا كبيرا من املجتمع الســــعودي 
اعتــــاد ألعــــوام طويلــــة علــــى نظــــام الرعاية 
االجتماعيــــة والدعــــم احلكومي، مــــا حّد من 

حوافز العمل بالنسبة إلى الكثيرين.
ويقول هادي احلربي (١٨ عاما) الذي عمل 
ســــابقا كحارس أمنــــي في مكة، إنه مســــتعد 
للعمــــل مجــــددا بشــــرط أن تكــــون الوظيفــــة 

”مريحة“ وتوفر أجرا جيدا.

زيادة الفرص للنساء

وبحسب تقرير لشركة ”جدوى لالستثمار“ 
يعمــــل فــــي الســــعودية أكثر مــــن ٦٫٥ ماليني 
أجنبــــي، علما أن عــــدد املواطنني فــــي البالد 
يصل إلى ٢١ مليونا. وتتوزع العمالة األجنبية 
فــــي مجــــاالت متنوعة، من املناصــــب اإلدارية 
العليا إلى املهام الصغيرة كتنظيف الشوارع 
واخلدمة في املطاعــــم واملنازل، وهي وظائف 

يحجم السعوديون عادة عن القيام بها.
ويبلغ عدد السعوديني العاملني في القطاع 
اخلاص نصف عددهم في القطاع العام، الذي 
يوفر امتيازات أفضل، مثل ســــاعات عمل أقل 
وإجازات أطــــول. وتؤكد احلكومة أنها تعتزم 
بحلول سنة ٢٠٢٠، تقليص نسبة أجور القطاع 
العام من املوازنة مــــن ٤٥ باملئة حاليا إلى ٤٠ 

باملئة.
كما يسعى برنامج التحول إلى تعزيز دور 
النســــاء في القوة العاملة، حيث بلغت نسبة 
البطالة بني النســــاء في العــــام املاضي نحو 

٣٣٫٨ باملئة بحســــب ”جدوى لالستثمار“ التي 
أشــــارت إلى أن النسبة ترتفع بني النساء في 

العقد الثالث من العمر.
وتقول ســــليمة شــــاكر املالكي (٣٠ عاما)، 
وهي ربة منزل وأم لثالثة أطفال لم يسبق لها 
العمــــل ”في ثقافتنا من الصعــــب الذهاب إلى 
العمل… لــــم يكن األمر مســــموحا به“ وعبرت 
عــــن أملها في أن يســــاهم برنامج التحول في 
حصولهــــا علــــى وظيفة مناســــبة ”ألخرج من 

روتني احلياة وأحقق أحالمي“.

مرحلة انتقالية صعبة

ويشــــكل حتســــني مســــتوى التعليم أحد 
التي تنص  أهداف ”رؤيــــة الســــعودية ٢٠٣٠“ 
علــــى تعزيز التعليــــم املهني ورفع مســــتوى 

التعليم األساسي.
ويــــرى خبيــــر أجنبي في مجــــال التعليم، 
فضل عدم الكشــــف عن اسمه، أن اإلصالحات 

ســــتتطلب ســــنوات. وأضــــاف أن املعاهد في 
الســــعودية موجودة وفاعلة، إال أن معاييرها 

ال تزال دون املستوى املطلوب.
ويعد املعهد العالي للصناعة البالستيكية 
من األكثر تطورا بني زهاء ٢٤٠ معهدا ومدرسة 
تتبــــع للمؤسســــة العامــــة للتدريــــب التقني 
واملهنــــي، التي تؤكــــد أن مقاربتها فريدة، ألن 
التعاون بني املعاهد والشركات يتيح للطالب 
احلصــــول على تدريــــب ووظيفة فــــي الوقت 

نفسه.
ويقــــول املديــــر التنفيــــذي للمعهــــد خالد 
الغفيلي إن املنشــــأة تتماشى مع أهداف خطة 
اإلصالحات االقتصادية ”منذ اليوم األول لبدء 
تدريــــب“ الطالب. وعبر عــــن رضاه عن نتائج 
املعهد، خاصة أن الصناعات البالستيكية في 
السعودية، اعتمدت لفترة طويلة على العمالة 

األجنبية.
وأوضح أن النشــــاط يبدأ يوميا بالبعض 
مــــن التماريــــن الرياضيــــة والتحقــــق من زي 

الطــــالب، معتبــــرا أن ذلك يعــــزز ”االنضباط“ 
وأخالقيــــات العمل. وأشــــار إلــــى أن الطالب 
يختتمــــون برنامجهم في املعهــــد باختبارات 

قبل االنتقال إلى العمل.
ويــــرى عبدالله العامــــري (٢٣ عاما) الذي 
ســــينال شــــهادته هذه الســــنة أن العديد من 
طالب املعهد يطمحون إلى تأســــيس شركات 
خاصــــة بهــــم ”وهكــــذا يوفرون فــــرص عمل 

لآلخرين“.
ومتكن املعهــــد من تخريج أكثــــر من ألف 
طالب منذ تأسيســــه في عام ٢٠٠٧، وقد حصل 
٧٠ فــــي املئة منهــــم على وظائف فــــي القطاع 

اخلاص.
وأكد الغفيلي أنه يرى أن النجاح اإلضافي 
ســــيكون عبــــر تطــــور القطــــاع وحتويله من 
التركيز على الســــلع االســــتهالكية إلى إنتاج 
”أكثر أهمية“ لينعكس ذلــــك على توفير املزيد 
من فــــرص العمــــل. لكنه حــــذر مــــن أن ”هذه 

املرحلة االنتقالية لن تكون سهلة“.
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◄ أعلن بنك المشرق اإلماراتي عن 
إتمام اتفاقية تسهيالت مصرفية 

بقيمة 286 مليون دوالر لتمويل 
ائتالف شركتي أرابتك اإلماراتية 

وتاف التركية لتنفيذ مشروع 
تطوير مطار البحرين الدولي.

◄ فازت االتحاد للطيران بثالث 
جوائز عالمية من مؤسسة سكاي 

تراكس، التي تم اإلعالن عنها 
في معرض فارنبورو للطيران 

بالمملكة المتحدة، من بينها جائزة 
أفضل درجة أولى في العالم.

◄  تراجع إجمالي عدد السياح 
الوافدين إلى مصر خالل األشهر 
الخمسة األولى من العام الجاري 

بنسبة 49.6 بالمئة بمقارنة 
سنوية، ليصل إلى نحو مليوني 
سائح بسبب انخفاض السياح 

الروس.

◄  سجلت مؤسسة الموانئ 

األردنية إيرادات مالية صافية 
بلغت 56 مليون دوالر خالل األشهر 

الستة األولى من العام الحالي، 
رغم تراجع عدد السفن التي 

رست في ميناء العقبة بنحو 7 
بالمئة.

◄ ذكرت شركة أكوا باور 
السعودية، أمس، أن تحالفا يضم 
شركة الكهرباء السعودية وشركة 

كوريا إلكتريك باور وأكوا، سيعيد 
تمويل ديون تتجاوز قيمتها نصف 

مليار دوالر لمشروع الكهرباء 
رابغ1.

◄ قالت وكالة ستاندرد آند بورز 
إن الشيخوخة السكانية المتنامية 

في السعودية قد تشكل ضغطا 
على اإلنفاق والدين الحكومي 
خالل العقود المقبلة، وتتطلب 

إصالحات الحتواء التكاليف 
المتصلة بها.

باختصار

اقتصاد
خفض البطالة.. أكبر تحديات اإلصالحات االقتصادية السعودية

أكد خبراء أن خفض البطالة في السعودية هي أكبر حتديات برامج اإلصالح االقتصادي 
في الســــــعودية، وأكدوا أن معاهد التدريب حتقق جناحات كبيرة، لكن بنية ســــــوق العمل 
واالعتماد الكبير على العمالة األجنبية يفرض مرحلة انتقالية طويلة ومحفوفة بالتحديات.

[ التركيبة السكانية الشابة تفرض مرحلة انتقالية طويلة  [ خطط زيادة دور المرأة في سوق العمل تصطدم بعقبات كبيرة

معالجة الخلل

بالمئة معدل البطالة الذي 

تستهدفه اإلصالحات 

بحلول عام 2020 مقارنة 

بنحو 11.6 حاليا
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«اســـتدامة االســـتثمارات في قطاع النفط تســـتلزم ســـعرا أعلى من 50 دوالرا للبرميل، ألجل 

تحقيق توازن في أسواق النفط في األمد الطويل}.

خالد الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية السعودي

«معـــدل النمو االقتصادي البالغ نحو 4 بالمئة في الســـنوات الخمس الماضية، ال يزال غير كاف 

الستيعاب العدد المتزايد لطالبي العمل الجدد}.

عبدالسالم الصديقي
وزير التشغيل والشؤون االجتماعية املغربي

خالد الغفيلي:

ينبغي تطور قطاع التدريب 

لكي يؤدي لتوفير المزيد من 

فرص العمل

} القاهــرة – عاد الهدوء إلى أســـواق القمح 
العامليـــة، بعـــد ارتبـــاك طويـــل، فـــي أعقاب 
إعالن وزارة الزراعة املصرية أنها ستســـمح 
باســـتيراد القمـــح، الذي يحتـــوي على ٠٫٠٥ 

باملئة من فطر اإلرجوت.
الدراســـة  إن  أمـــس،  الـــوزارة،  وقالـــت 
التـــي أجرتها منظمـــة األمم املتحدة لألغذية 
والزراعـــة (فاو) بطلب من مصر، خلصت إلى 
أن فطر اإلرجوت الشائع في احلبوب ال يشكل 

أي خطر على احملصول املصري.
وتضررت أســـواق القمح العاملية وابتعد 
الكثير من املنتجني على مدار األشـــهر الستة 
املاضيـــة عـــن تقـــدمي عـــروض ملصـــر، أكبر 
مستورد للقمح في العالم، بسبب تلك القيود. 
كمـــا مت رفـــض عدد مـــن الشـــحنات املتعاقد 

عليهـــا وأجبرت على مغادرة املوانئ املصرية 
بحثا عن أسواق أخرى.

ترفـــض  املصريـــة  الســـلطات  وكانـــت 
منـــذ بدايـــة العـــام احلالي، شـــحنات القمح 
املصابة بأي نســـبة من فطـــر اإلرجوت، الذي 
قد يتســـبب في اإلصابة بالهلوســـة في حالة 
تناولـــه بكميات كبيـــرة، لكن تقريـــر فاو أكد 
أن املســـتويات املتدنية منـــه ال تلحق أّيا من 

األضرار.
وقالـــت الـــوزارة إن الدراســـة ”أثبتت أن 
البيئـــة املصرية غيـــر مناســـبة لتوطن فطر 
اإلرجوت، حيث ال ميكن أن ينتشـــر الفطر في 
احملصول املصري، ولن يتســـبب في خسائر 
اقتصاديـــة، ممـــا يجعل من غيـــر الضروري 

التقدم باقتراح تدابير وقائية“.

وحتليـــل املخاطر الذي أجرتـــه الفاو هو 
أحد أســـباب قـــرار الوزارة، الـــذي دخل حيز 
التنفيـــذ، الثالثـــاء، والذي يســـمح بنســـبة 
اإلصابة بفطر اإلرجوت تصل إلى ٠٫٠٥ باملئة 
في واردات القمح املصرية، وهو معيار دولي 
شـــائع أقرته وزارة التمويـــن والهيئة العامة 

للسلع التموينية في مصر.
وفور إعـــالن القرار تلقـــت الهيئة العامة 
للسلع التموينية في مصر، الثالثاء، عروضا 
من ١٣ شـــركة لتوريد القمح، مقارنة مبشاركة 
٥ مورديـــن فقط في مناقصـــة أبريل املاضي. 
وقالت الهيئة بعد ســـاعات إنها اشترت ١٨٠ 
ألف طـــن من القمح في تلـــك املناقصة، وهي 
األولـــى منذ القرار اخلـــاص بفطر اإلرجوت.
وينهي تبني معيـــار اإلصابة بفطر اإلرجوت 

خالفا اســـتمر لعدة أشـــهر، واضطّر موردو 
القمح إلى زيادة األســـعار بل وحتى العزوف 
عـــن املشـــاركة في مناقصـــات القمـــح، التي 

تطرحها احلكومة املصرية.
وقالـــت وزارة الزراعة في بيان أنها ميكن 
أن تقـــوم بتعديل القـــرار اخلاص باإلرجوت، 
فـــي حال ظهـــور دراســـات مســـتقبلية تؤكد 

تأثيره على الثروة الزراعية في مصر.

أسواق القمح تتنفس بعد تخفيف القيود المصرية على الواردات

نيسان تعدل فلسفة 

السيارات ذاتية القيادة
} يوكوهامــا (اليابان) – أطلقت شركة نيسان 
اليابانية لصناعة الســـيارات، فلسفة جديدة 
لوظائف القيادة، التي حتقق ما يشبه القيادة 
الذاتية، وأكدت أنها تهدف إلى مساعدة سائق 
الســـيارة وليس لتحل محله، ويأتي هذا بعد 
أن أسفرت تكنولوجيا مماثلة طرحتها شركة 

سيارات أخرى عن حادث مميت.
وقالـــت إن تكنولوجيـــا ”بـــرو بايلوت“ 
اجلديـــدة ميكنها قيـــادة الســـيارة واملناورة 
لتفـــادي الزحـــام، وأنها ســـتظهر فـــي طراز 
صغيـــرة،  ”فـــان“  ســـيارة  وهـــي  ســـيرينا 
ســـتطرحها فـــي األســـواق باليابان الشـــهر 

املقبل.
ويتســـابق صناع الســـيارات في العالم 
لتطوير ســـيارات ذاتية القيادة، لكن محققني 
أميركيني أثاروا الشـــكوك حول سالمة النظم 
املطروحة حاليـــا، قائلني إن ســـائقا قتل في 
حادث تصادم، حني كان نظام القيادة الذاتي 
يعمل في سيارته التي أنتجتها شركة تسال.

ورفضت نيســـان التعليق بشـــكل مباشر 
علـــى احلادث، لكن نائب رئيس الشـــركة قال 
إن من املهم أال يبالغ الســـائقون في تقديرهم 
للغرض مـــن خاصية القيـــادة الذاتية، التي 
ينبغـــي أن يكـــون الهـــدف منهـــا مســـاعدة 
السائق، وأن ال تدفعه إلى حتويل أنظاره عن 

الطريق.
} مســـؤوالن في شـــركة نيســـان يقدمان أمس في يوكوهاما طراز ســـيرينا، الذي يعمل بنظام جديد للقيادة الذاتية، يساعد السائق وال يستغني عن 

قيادته للسيارة.

وزارة الزراعة المصرية:

دراسة منظمة فاو أثبتت أن 

البيئة المصرية غير مناسبة 

لتوطن فطر اإلرجوت



} لنــدن - إذا كان البعـــض يؤاخـــذون علـــى 
تيريـــزا مـــاي رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
اجلديدة افتقارها إلى اجلاذبية بسبب تقدمها 
في الســـن، فإنهم يقرون لها بكفاءتها املهنية 
والسياسية رغم اتهامهم لها مبمارسة طقوس 

التسلط.
وتقول ماي عن نفســـها ”أنـــا ال أجول على 
احملطـــات التلفزيونية، وال أحـــب الثرثرة خالل 
الغداء، وال أحتسي الكحول في حانات البرملان، 
وال أوزع العواطـــف املجانية. أنا أقوم بعملي ال 

أكثر وال أقل“.
وبـــدأت ثانـــي ســـيدة تـــرأس حكومـــة في 
تاريخ اململكة املتحدة عملها، األربعاء، رســـميا 
خلفـــا لديفيد كاميـــرون الذي اضطـــر للتنحي 
بســـبب فشـــله في إقناع البريطانيـــني بالبقاء 
ضمن االحتاد األوروبـــي، وباتت زعيمة حلزب 

احملافظني.
وتعتبر هذه الســـيدة النحيفة طويلة القامة 
ذات الشـــعر الرمادي القصيـــر أقرب إلى التيار 
اليمينـــي احملافـــظ فـــي احلـــزب رغـــم طرحها 
مواضيـــع اجتماعية جلـــذب املؤيدين. ويتوقع 
أن تعـــني مجموعة من الســـيدات في حكومتها 
اجلديدة نظرا لكونها مدافعة شرسة عن النساء.
وبعـــد انســـحاب غيـــر متوقع ملنافســـتها، 
وزيرة الطاقة أندريا ليدسوم، تسلمت ماي مهام 
منصبها اجلديد حيث ستتحمل مهمة انسحاب 
بالدهـــا من عضوية االحتاد األوروبي وقيادتها 

في مرحلة صعبة.
وكانـــت قـــد فازت فـــي اجلولـــة الثانية من 
االنتخابـــات الداخلية لنواب احلزب في مجلس 
العموم بـ199 صوتـــا، بينما لم حتصل الوزيرة 
ليدسوم سوى على 84 صوتا، فيما حصل وزير 

العدل مايكل غوف على 46 صوتا فقط.
وال تـــزال هذه السياســـية، املولـــودة قبل 
ستني عاما في مدينة إيستبورن على الشاطئ 

اجلنوب شرقي إلنكلترا، حتافظ على نشاطها 
وحيويتها حيث ظهر ذلك في عملها على رأس 
وزارة الداخليـــة منذ 2010، وهـــي أطول فترة 
قضتها شـــخصيات بريطانية في ذلك املنصب 

منذ العام 1951.
وعلقت صحيفة ديلـــي تلغراف البريطانية 
علـــى شـــخصية مـــاي حينمـــا مت ترشـــيحها 
للمنصـــب اجلديد، بالقول إنهـــا قادرة على أن 
تكون حازمة جدا إلى درجة أن البعض وصفها 
مبارغريت تاتشر اجلديدة أو املرأة احلديدية.

وعلـــى الرغم مـــن الغموض الكبيـــر الذي 
يحيـــط بحياتها، تبدو تيريزا مـــاي أقرب إلى 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل، إذ أن والدي 
هاتني الســـيدتني قسان، كما أنهما محافظتان، 
وعمليتـــان، ومنفتحتـــان على التســـويات وال 

أوالد لهما.
وكان النائـــب احملافـــظ والوزير الســـابق 
كينيث كالرك قد وصفها في إحدى املناســـبات 
بأنهـــا صعبة املراس للغايـــة، لكنها ردت على 
هـــذا التعليـــق مازحة ”أول من ســـيالحظ ذلك 
ســـيكون جان كلـــود يونكر“، في إشـــارة إلى 

محادثات اخلروج من االحتاد األوروبي.
وتقول إحدى مساعداتها ”لدى تيريزا ماي 
قـــدرة هائلة علـــى العمل، وهي جـــد متطلبة“، 
مشـــيرة إلـــى أنها ”ال حتـــب املجازفـــة، وهي 

موضع ثقة“.
وعلـــى العكس من ذلـــك، يعتقد البعض أن 
مـــاي تفتقر إلى الدفء اإلنســـاني وإلى القدرة 
على التواصل مع اآلخرين، لذلك وزعت مؤخرا 
عددا من صورها الشـــخصية وهي تتأبط فيها 
ذراع زوجهـــا املصرفـــي فيليب جـــون ماي أو 

خالل زواجها في الكنيسة عام 1980.
وقـــد تعرفت تيريزا علـــى زوجها من خالل  
السياسية بنازير بوتو التي أصبحت فيما بعد 
رئيسة وزراء باكستان، في حفل راقص حلزب 
احملافظني في سبعينيات  القرن املاضي، وهو 

يصغرها بعامني.
ويعيـــش الزوجان املتخرجـــان من جامعة 
أوكسفورد، وتستهويهما رياضة الكركيت، في 
منطقة سنونينغ أون وبني جيرانهما مشاهير، 

كأمل وجورج كلوني.

وفقـــدت هذه السياســـية والديها في خالل 
ســـنة واحدة، وذلك بعد زواجهـــا بعام واحد، 
توفـــي والدها القس هوبـــرت برازير إثر حاث 
سير، وبعد أشهر توفيت والدتها زيدي، وكانت 

تيريزا يومها في الـ25 من عمرها.
ورغـــم أنها كتومة جدا، فإنهـــا منذ عامني 
ذكرت فـــي برنامج تلفزيونـــي أن زوجها بيتر 
كان صخرتهـــا، واألمـــر الـــذي أكدتـــه إحـــدى 
صديقاتها ”كان األمر مروعًا بالفعل كان فيليب 

صخرتها يومها، ويستمر كذلك“.
وكانت تيريزا وحيدة والديها، ومقربة جدا 
مـــن والدهـــا، وال يزال اإلميان مهما بالنســـبة 
إليها، ولكنها تؤكد أنه من اجليد جدا أن الدين 
ال يدخل في احلمالت السياسية االنتخابية في 
بريطانيا عكس ما يحصل في الواليات املتحدة 

األميركية.
وتقـــول مـــاي إنها حتـــب رياضة املشـــي 
والطبـــخ. وهي قـــادرة على أن تكـــون منفتحة 
علـــى املزاح فـــي حلقاتها الضيقـــة وإن كانت 
حتـــرص دائما علـــى أن تبدو كالســـيكية جدا 
في ثيابها، فهي ال تفـــوت فرصة الرتداء حذاء 

جذاب ملفت للنظر.
ومـــاي مصابـــة بـــداء الســـكري، وتصف 
نفسها بأنها مسيحية معتدلة وتقول ”ال أحب 
اخلوض في حياتي الشخصية، لم أرزق بأبناء 
وأتعايـــش مع األمر. أمتنـــى أال يعتقد أحد أن 
ذلك أمر ذو أهمية، مازال بإمكاني التعاطف مع 
الناس وفهمهم وأهتم بالعدالة ومنح الفرص“.
ومـــن الطرائف، أن القـــط الري الذي يعمل 
منـــذ قرابة خمســـة أعوام فـــي املبنى كصائد 
فئران من بني املرحبني مباي، حيث حافظ هذا 
القـــط على منصبه في احلكومـــة اجلديدة وال 

يبدو أنه سيستقيل قريبا. 
وتنتمـــي تيريـــزا إلى نادي املشـــككني في 
أوروبا، لكنها عرفت كيف توازن بني اجلناحني 
الرافض واملؤيد للمســـألة، ما سمح لها بتقدمي 
نفسها مرشحة توافقية لقيادة حزب احملافظني 
وترؤس احلكومة التي ستتولى التفاوض على 

اخلروج من االحتاد.

أوباما رئيس أقوى بلد في العالم يعجز عن رفع األثقال
يســـتعد الرئيس األميركي باراك   – وارســو {
أوباما ملغادرة البيت األبيض بعد أشـــهر، فبعد 
أن اقتنـــى بيتا فـــي أرقى ضواحـــي العاصمة 
واشـــنطن قبـــل فتـــرة لالســـتقرار فيـــه حتى 
تنهي ابنته الكبرى ماليا دراســـتها اجلامعية، 
بدأ يتهيأ نفسيا لتقاعده عبر ممارسة الرياضة.
وظهر الرئيس الرابـــع واألربعون للواليات 
املتحـــدة األميركيـــة للمرة الثانية فـــي أقل من 
عامـــني، في نفس الصالـــة الرياضية، التي كان 
قد تدرب فيها ســـابقا، في أحد فنادق العاصمة 

البولندية وارسو.
ونشـــر موقع صحيفـــة متـــرو البريطانية 
املجانيـــة مقطع فيديو ســـرب للرئيـــس أوباما 
أثناء ممارســـته رياضة رفـــع األثقال في صالة 

األلعـــاب حيـــث ظهر وهـــو يجز على أســـنانه 
ويعرق بســـبب األثقال التـــي يرفعها رغم أنها 
ليســـت ثقيلة، وهو مـــا أثار اســـتياء البعض 
من خبراء األمن األميركيني بســـبب ما جاء في 

التسريب.
وتداول ناشطون عبر تويتر صورا ألوباما 
داخل الصالة في فندق ماريوت وارســـو، وهو 
يقـــف على دراجة مرتديا ”تي شـــيرت“ أســـود 
وســـماعة أذن وردية اللـــون، وظهر في إحداها 
عاجـــزا عن رفع أكثر من 3 كيلو فقط من احلديد 

خالل قيامه بأداء التدريبات الرياضية.
وكشـــفت الصور أيضا عن وجود مجموعة 
من احلراس الشـــخصيني برفقـــة أوباما، وذلك 
قبل دخوله إلـــى الصالة الرياضية، التي تدرب 

فيها قبل عامني، حني زار بولندا أثناء احتفالها 
مبرور ربع قرن على استقاللها.

وعلى غرار الزيارة السابقة في 2014، لوحظ 
تواجد أحد األشخاص داخل الصالة الرياضية 
وهو ميـــارس تدريباتـــه بالقرب مـــن الرئيس 
األميركـــي، الذي لـــم يكن منزعجـــا كعادته من 

تسليط األضواء عليه.

وكان أحد املســـؤولني عن احلرس اخلاص 
بأوباما قد صرح حملطة ســـي.إن.إن األميركية 
خالل الزيارة األولى بأنهم لم يطلبوا من زوار 
الصالـــة الرياضيـــة مغادرتهـــا خـــالل تواجد 
الرئيـــس األميركي، مؤكدين أنهم ال يشـــكلون 

خطرا عليه.
وتواجد باراك أوباما في وارسو منذ أيام، 
في إطار سلســـلة مـــن الزيارات التـــي قام بها 

لعدد من دول أوروبا مؤخرا.
وشـــكلت بولندا احملطة األولى في جولته، 
التي ســـعت إدارته مـــن خاللها إلـــى تخفيف 
قلـــق حلفاء بالده في حلف شـــمال األطلســـي 
(الناتو) الذين يخشون التحركات الروسية في 

أوكرانيا.

تيريزا ماي تقود جيشا من النساء في حكومتها لتنفيذ وصية البريطانيين

رغم أن رئيســــــة وزراء بريطانيا اجلديدة تيريزا ماي ليســــــت سياسية مشهورة على نطاق 
واســــــع، لكنها تتمتع بســــــمعة جيدة من خالل حتملها مســــــؤولية عملها على أكمل وجه، 
وقد أظهرت شــــــجاعة في مواقف عديدة من بينها مواجهتها حاالت الفســــــاد في الشرطة 

البريطانية، ويتوقع أن تقود جيشا من النساء في حكومتها لتنفيذ وصية البريطانيني.

مارغريت تاتشر الجديدة

[ رئيسة وزراء بريطانيا تكره الثرثرة وال تتابع التلفاز وال تفتقد األبناء [ القط الري يحافظ على منصبه في حكومة املرأة الحديدية الثانية

للمشاركة والتعقيب:
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◄ تابع رئيس الوزراء البريطاني 
السابق ديفيد كاميرون مع والدته 

ماري كاميرون نهائي بطولة 
ويمبلدون للتنس، الذي أقيم األحد 

الماضي بين البريطاني أندي 
موراي ومنافسه الكندي ميلوس 

راونيتش.

◄ نشرت الملكة األردنية رانيا 
العبدالله صورة على حسابها في 
إنستغرام كانت قد التقطت خالل 

زيارتها لقرية أس.أو.أس في مدينة 
إربد في 2014، لتتلقى على إثرها 

سيال من التعليقات الهتمامها 
باألطفال.

◄ خضع رئيس الحكومة التونسية 
الحبيب الصيد البالغ 67 عاما 

مؤخرا لعملية جراحية ”بسيطة“ 
استوجبت الراحة لمدة يومين، وذلك 

على إثر فحوصات طبية روتينية 
تطلب إجراء العملية بشكل طارئ.

◄ تحول منزل رئيس لبنان الراحل 
فؤاد شهاب، الذي حكم البالد بين 
عامي 1958 و1964 واعتبر نموذجا 

لإلصالح، إلى متحف ومكتبة ”وفاء 
لباني الدولة والمؤسسات وإكراما 

لذاكرة التاريخ“.

◄ أشهر النائب االسكتلندي 
ألين سميث سيفا مزيفا تحت قبة 

البرلمان األوروبي مؤخرا ليدعو إلى 
بقاء بالده ضمن التكتل األوروبي، 

فيما بدا وجهه مطليا باللون األزرق، 
في إشارة إلى لون علم بالده.

◄ كرمت الرئيسة التشيلية ميشيل 
باشيليت منتخب بالدها لكرة 

القدم عقب تتويجه بلقب البطولة 
المئوية لكوبا أميركا إثر فوزه 

على األرجنتين، والتي اختتمت 
منافساتها في الواليات المتحدة 

الشهر الماضي.

باختصار
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{اإلجماع على دعم المنتخب الفرنسي لكرة القدم من الفرنسيين يدل على أنهم كانوا في حاجة 

لالتحاد. الرياضة تسمح بهذا االتحاد بينما السياسة تفرق}.

فرانسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

{زرت مخيـــم داداب ألتحدث إلى شـــقيقاتي في الصومال الالتي ال يســـمع بهـــن أحد في العالم، 

والالتي يسعين إلى التعليم كل يوم}.

مالال يوسفزاي
ناشطة باكستانية

صورة للذكرى تجمع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا مع نجوم منتخب بالده لكرة القدم

رئيس البرتغال يحتفي 

بأبطال أوروبا 2016

عاشـــت العاصمـــة البرتغاليـــة  } لشــبونة – 
لشـــبونة مطلع األســـبوع حدثا ال يتكرر كثيرا، 
حيث احتشد اآلالف من البرتغاليني في الشوارع 
لالحتفال مبنتخب بالدهم املتوج بطال ألوروبا 

في كرة القدم للمرة األولى في تاريخه.
واســـتقبل رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو 
دي سوزا في القصر الرئاسي بلشبونة منتخب 
بالده، بينمـــا رفع النجم كريســـتيانو رونالدو 
كأس البطولة من شـــرفة القصر الرئاسي وسط 

هتافات لدى املشجعني.
وقال دي ســـوزا خالل كلمة باملناسبة ”أنتم 
األفضل في أوروبا.. لقد أعطيتم املثال من خالل 
الفوز بفضل شجاعتكم وعزميتكم وتواضعكم“، 
قبل أن مينح الالعبني وســـام االســـتحقاق من 

رتبة قائد.
وكان رئيـــس الـــوزراء أنطونيـــو كوســـتا 
قد أبدى ســـعادته بهـــذا التتويج قائـــال ”قمنا 
بتصفيـــة احلســـابات العالقـــة مع فرنســـا في 
نهائـــي يـــورو 2016، الثمن لألســـف كان باهظا 
وكريستيانو رونالدو ســـيظل مصابا ألسابيع. 

لقد كانت مباراة صعبة جدا“.
يذكـــر أن منتخـــب البرتغـــال فـــاز، األحـــد 
املاضـــي، في املبـــاراة اخلتاميـــة لبطولة يورو 
2016 علـــى صاحـــب الضيافة منتخب فرنســـا 
بنتيجة 1-0 لتبدأ االحتفـــاالت بعدها بحصول 

رفاق رونالدو على اللقب.

الســـكري  بـــداء  مصابـــة  مـــاي 

وتصف نفســـها بأنها مســـيحية 

معتدلـــة وترفـــض الحديـــث عن 

حياتها الشخصية

◄

كينيث كالرك:

تيريزا ماي سيدة صعبة 

المراس للغاية في تعاملها 

مع اآلخرين

موقع مترو البريطاني سرب 

صورا ومقطع فيديو ألوباما 

وهو يمارس الرياضة خالل 

زيارته لبولندا



} لنــدن - أوضحت دراســـة أصدرتها منظمة 
”عدالة للجميـــع ضد التمييـــز“ ، المتخصصة 
فـــي الدفـــاع عن األقليـــات في العالـــم، أن عدد 
المســـلمين في أوروبا في تزايد مســـتمر، وأن 
دورهم وتأثيرهم في مجتمعاتهم تزايدا بشكل 
ملحوظ خـــالل األعوام األخيـــرة، حيث أصبح 
اإلســـالم الدين الثاني، والمعترف به من طرف 

السلطات الرسمية في الدول األوروبية.
وكشـــفت الدراســـة عـــن أّن نســـبة وتأثير 
وحضـــور المســـلمين فـــي أوروبـــا الغربية، 
تتزايد يوما بعد يوم، بعكس أوروبا الشرقية، 
التـــي تظهر فيهـــا تيارات التعصب والتشـــدد 
والعنصرية في مختلف مؤسسات المجتمعات، 
كونها كانت خالل العهد االشـــتراكي الســـابق 
مجتمعـــات منغلقـــة وتحولت إلـــى مجتمعات 
محافظـــة قوميا يغلب عليها التشـــدد الديني. 
واســـتنتجت الدراســـة أن أســـوأ المجتمعات 
األوروبية وأقلها قبوال لإلســـالم والمســـلمين 

اليوم، هي اليونان وتليها سلوفينيا.
حقيقـــة  اإلســـالم  أصبـــح  فرنســـا  وفـــي 
مركزية منذ بدأت الجمهورية الفرنســـية تعيد 
النظـــر، ودون أن تعلن ذلـــك، في نموذج الدمج 
االجتماعي فيها، فمنـــذ ”الثالثينات المجيدة“ 
مـــن القرن الماضـــي وبتأثير مـــن حركة مايو 
1968 وإغراء النموذج األميركي، لم تعد النزعة 
اليعقوبية تحظى برائحة القداسة، ومنذ إعالن 
الوثيقة األوروبية لحقوق اإلنســـان إبان حكم 
جيســـكار ديستان وتســـارع التكون األوروبي 
وتأثيـــرات العولمـــة، بدأ ســـياق األزمة يأخذ 

منحى متشّعبا.
وأســـهمت األزمـــة االقتصاديـــة واإليقاف 
الرســـمي للهجرة في تسريع إقامة المهاجرين 
المسلمين في الحواضر، وقد قاموا باستجالب 
النساء واألوالد رافضين فكرة العودة. وترافقت 

هـــذه اإلقامة مع إعادة النظر في نموذج الدمج 
االجتماعي الفرنسي، وقد عانت إدارة اإلسالم 
في هـــذه المرحلة من إعـــادة النظر هذه، ومن 
النتائج الســـلبية والتردد والشكوك، وهذا ما 
تميزت به سياســـة الســـلطات العامة في هذا 
المجال. وأدت أزمـــة الخدمات العامة وتراجع 
الثقـــة في الســـلطات العامة إلـــى اللجوء إلى 

المؤسسات الدينية.
وفي بريطانيا، تجاهلت اإلدارة الجمعوية 
المســـلمين لســـنوات عديـــدة، وكان ال بد من 
انتظـــار أن ينظـــم المســـلمون أنفســـهم فـــي 
جماعـــات كانـــت حتـــى اآلن مبنيـــة بحســـب 
االنتماءات القومية لبلدان المنشـــأ، حتى يبدأ 
النظام بإعطائهم بعض الحقوق المعترف بها 

لسائر األقليات.
ونجح المسلمون الذين اكتسبوا الجنسية 
البريطانية، أو الذين منحت لهم بحكم والدتهم، 
فـــي انتخاب ممثلين أخذوا على عاتقهم وعلى 
المســـتوى المحلي الدفاع عـــن حقوقهم، وفي 
هذا السياق يعتبر فيليب لويس أنه في حدود 
العام 1990 كان ثمة حوالي 160 مستشـــارا في 

البلديات وبعضهم اكتسب صفة عمدة.
وأصـــدر المجلـــس اإلســـالمي البريطاني 
إحصائية عن المســـلمين في بريطانيا، وتفيد 
هذه اإلحصائية بأن نسبة المسلمين تصل إلى 
5 بالمئـــة مـــن عدد الســـكان اإلجمالي، وأن 47 
بالمئة منهم ولدوا فـــي بريطانيا، كما أظهرت 
اإلحصائية ارتفاعا في نسبة المسلمين الذين 
يعيشـــون في أكثر المناطق فقـــرا في إنكلترا، 

حيث أنها تصل إلى حدود 46 بالمئة.
ويرى معدو اإلحصائيـــة أن التقرير يظهر 
البريطانيـــة  القيـــم  يتبنـــون  المســـلمين  أن 
بوصفهم أضحوا مـــن المنتمين إلى المجتمع 
البريطانـــي، مّما يدحـــض األقاويـــل عن عدم 

قدرتهم على االندماج في المجتمع اإلنكليزي.
وفي هولندا، تم إرســـاء العيش المشـــترك 
بنـــوع مـــن العقد السياســـي بيـــن ”ركيزتين“ 
الكاثوليك والبروتســـتانت، وقد أضيف إليهم 
العلمانيون، ولكّل ركيزة مؤسســـاتها الدينية 
الخاصة والمدرســـية والثقافيـــة واالجتماعية 
وأبنيتهـــا الدينيـــة، وجميعها يأخـــذ إعانات 

مـــن الدولة. وقـــد طالبت الجماعـــات الجديدة 
المكونة من هجرات مختلفة بحق االســـتفادة 
مـــن هذا النظام، وذلك على قدر المســـاواة مع 
اآلخريـــن. وبســـبب مطالبة المنظمـــات األكثر 
جـــرأة، انتهـــى األمـــر بالســـلطات العامة إلى 
منحها بعض الحقوق المعترف بها لـ“الركائز“ 
الدينية التقليدية، واستطاعت هذه المنظمات 
الحصول على مدارس تمّولها الدولة مع برامج 
وترتيبات مدرســـية تحددهـــا جمعيات األهل، 
التي تدار إما من قبل سلطات بلدانها األصلية 

أو من قبل الحركات اإلسالمية.
وفـــي ألمانيـــا كمـــا فـــي اليونـــان يتميز 
التصور الثقافي لألمة باالعتماد على ”العنصر 
الدمـــوي“، ويكون المـــرء ألمانيـــا أو يونانيا 
منذ األصل، فاليوناني ال يســـتطيع أن يخســـر 
جنسيته، والشخص من ذوي األصول األجنبية 
ال يمكنـــه أن يصبـــح يونانيا بســـهولة، كذلك 
باستطاعة الشخص من أصل ألماني، ولو كان 
بعيدا أن يستعيد الجنسية األلمانية، في حين 
أن أبنـــاء المهاجرين األتراك من الجيل الثاني 
أو الثالـــث الذيـــن ال يتكلمـــون إال األلمانية، ال 

يســـتطيعون الحصول على جنسية البلد الذي 
ولـــدوا فيه، وال على الحقوق المترتبة عن ذلك، 
وهذا التصور هو مصدر التمييز للســـكان من 
أصول أجنبية ومنهم المســـلمون، في حين أن 
النظام األلماني يعترف بالكنائس الكاثوليكية 
والبروتستانتية والطائفة اليهودية باعتبارها 
”هيئـــات الحق العام“. وهـــذه الوضعية تعطي 

هذه الديانات بعض االمتيازات.
وفي إيطاليا وأســـبانيا نجد تشـــابها في 
الموقف، فوجود اإلســـالم فـــي كل من البلدين 
حديث العهد مع وجود عدد كبير من المخالفين 
للقانـــون الذيـــن هّمهـــم األول ليـــس دينيا بل 

اجتماعي واقتصادي.
ومازال ثقل الكنيســـة الكاثوليكية، بالرغم 
من التطورات التي سجلت منذ نهاية سبعينات 
القرن الماضي، هو األكثر سيطرة، ففي أسبانيا 
كانت مشروعية الدولة وحتى العام 1978 تقوم 
على ”القانون اإللهي تبعا للعقيدة الكاثوليكية 
المقدســـة“. وبعد ذلك لم يعد للكنيســـة وزنها 
الذي كان لها إبان حكم فرانكو، لكنها استمرت 
في الحصول علـــى بعض االمتيازات بوصفها 

الديانة األساســـية وبســـبب ما تمتعت به منذ 
قرون. وتطال هذه االمتيازات التعليم والحياة 
الثقافية، أما إيطاليـــا فقد حافظت حتى العام 

1984 على ”الكثلكة“ بوصفها ديانة الدولة.
ويذكر أن اإلســـالم مازال يعتبر في أوروبا 
ديانـــة غريبـــة، خالفـــا للديانـــات التـــي تقدم 
بوصفهـــا عنصرا كبيرا مكّونا للهوية الثقافية 
األوروبيـــة، ومازال الرفـــض قائما تجاه قبول 
بعد إســـالمي لهـــذه الهوية، وذلـــك بالرغم من 

إعادة إنتاجها بأبعاد تاريخية وفلسفية.
ويتفق الكثيـــر من الدارســـين والمحللين 
علـــى أّن هنـــاك تجاهال إلســـهامات أســـبانيا 
المســـلمة وصقليـــة فـــي القـــرون الوســـطى، 
اإلســـالمية  والمكونات  العثمانيـــة  وأوروبـــا 
فـــي اإلمبراطوريات االســـتعمارية األوروبية، 
والشـــعوب المســـلمة التي تعيش في مختلف 
مناطـــق أوروبا، بـــل يقع االتجـــاه نحو نفيه، 
ويســـري ذلـــك -أيضا- علـــى العالقـــات التي 
تربط اإلســـالم بالديانتين اللتيـــن يقال إنهما 
المكونتان للهوية األوروبية، وهما المسيحية 

واليهودية.

} أبوظبــي - تصّدت الصناعـــة الدرامية في 
دولة اإلمارات، وألول مرة، لقضية سياســـية 
عبر مسلســـل ”خيانة وطـــن“، والذي أنتجته 
مؤسســـة ”أبوظبي لإلعـــالم“، والمأخوذ عن 

رواية ”ريتاج“ للروائي حمد الحمادي.
المسلســـل مـــن إخـــراج أحمـــد يعقـــوب 
المقلة وتأليف إســـماعيل عبدالله، وتجســـد 
الشـــخصيات الرئيســـية فيه نخبة من نجوم 

الدراما اإلماراتية والخليجية.
ويعتبر ”خيانة وطن“، العمل السياســـي 
األول فـــي تاريـــخ الدراما اإلماراتيـــة، لكونه 
يعالـــج أحداثا حقيقية وحساســـة، عاصرها 
مجتمع اإلمارات لســـنوات، ويكشـــف العمل 
لـ“اإلخـــوان  الســـري“  ”التنظيـــم  خفايـــا 
المســـلمين“، ويبين تاريخهـــم، كما يغوص 
عميقا في حياة أعضائـــه االجتماعية، مبينا 
وطأة األفـــكار الهدامة التـــي يحملونها علن 
محيطهم االجتماعي، بمشـــاركة مجموعة من 

نجوم الدراما اإلماراتية.
واعتبر محمد إبراهيـــم المحمود، رئيس 
مجلـــس إدارة أبوظبـــي لإلعـــالم والعضـــو 
المنتـــدب أن تصـــدر مسلســـل "خيانة وطن" 
لقوائم اســـتبيانات الرأي الخاصة بالبرامج 
والمسلســـالت الرمضانية، واستحواذه على 
االهتمـــام اإلعالمـــي والنقدي فـــي اإلمارات 
والوطـــن العربـــي، يأتيان تأكيـــدا على ذكاء 
الجمهـــور وتفاعله مع الدرامـــا التي تالمس 
واقعـــه وتنطق بلســـان حالـــه، و“تقديرا منه 
للخطاب الدرامي الذي يحترم عقله“، كما جاء 

في كلمته.
وحاز هـــذا العمل الدرامـــي، الذي وصف 
 72 نســـبة  علـــى  واالســـتثنائي  بالريـــادي 
بالمئـــة من المشـــاهدين اإلماراتيين، وحظي 

المسلسل بتفاعل واسع على مواقع التواصل 
الخـــاص  ”الترنـــد“  أن  ذلـــك  االجتماعـــي، 
بمسلســـل خيانة وطن على موقع تويتر، كان 
األعلى تـــداوال لمدة كبيـــرة وصلت إلى نحو 

233 مليون مشاهدة.
ويقول منتـــج العمل حبيـــب غلوم ”فكرة 
العمل واضحة، نحـــن نتحدث فيه عن تنظيم 
سياســـي ســـري ظهر في فترة ما في الدولة، 
ووقـــف الجميع ضد هذا الفكـــر الدخيل على 
مجتمع اإلمارات، واآلن لنا الشـــرف كفنانين 
وأبناء بلـــد تقديم هذا العمل المختلف، الذي 
يتحـــدث عن واقـــع معيش فـــي الدولة، وهي 
فترة عاشها الجميع وتخّوف منها. ما يهمني 
كمواطـــن إماراتـــي هـــو أن أعيش فـــي أمان 
وخير، وهو أمر متوفر للمواطنين والوافدين، 

وال توجـــد دولة في الدنيا عدد الوافدين فيها 
أضعاف المواطنين“.

على  وعملت مؤسســـة ”أبوظبي لإلعالم“ 
رصـــد إمكانـــات ضخمـــة بقصد تلبيـــة كافة 
المتطلبـــات الفنيـــة واللوجيســـتية إلنتـــاج 
مسلســـل، تعتبره إدارة المؤسسة ”جزءا من 
مســـؤوليتها تجـــاه المجتمع مـــن أجل بناء 
الوعـــي وإيصال الصـــورة الحقيقيـــة للرأي 
العـــام تجـــاه القضايا التي تتعلـــق بالوطن، 
وال ســـيما المعركـــة ضـــد الفكـــر اإلرهابـــي 
الذي تمثله أجندة اإلخـــوان“، هذا فضال عن 
تقديـــم محتوى إعالمـــي متميز، يســـهم في 
تثقيـــف المجتمـــع وتوعيته بأســـلوب يقوم 
علـــى المحاكمـــة العقلية في تشـــريح الواقع 

وتشخيص مشاكله.
وتوجهـــت اإلدارة بالشـــكر والتقدير إلى 
الجمهـــور الـــذي أولـــى ”أبوظبـــي لإلعالم“ 
ثقتـــه في متابعة مـــا قدمته شـــبكة تلفزيون 
أبوظبـــي خالل شـــهر رمضـــان مـــن برامج 
ومسلســـالت، وعّبر عن تقديره وتفاعله معها 
مـــن خـــالل مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، 
واســـتبيانات الرأي التي أجرتها مؤسسات 
إعالميـــة ومراكـــز دراســـات داخـــل الدولـــة 

وخارجهـــا. واعتبـــر رئيـــس مجلـــس إدارة 
”أبوظبـــي لإلعـــالم“ أن ثقـــة الجمهـــور بما 
قدمته شـــبكة تلفزيون أبوظبي فـــي دورتها 
الرمضانية، مسؤولية إضافية تقع على عاتق 
العاملين فيها، مشـــيرا إلى أن آراء الجمهور 
وتقييمـــه للمحتـــوى البرامجـــي والدرامي، 
يـــدالن على أن هناك عمال دائما في أي عملية 
تطويـــر أو خطط تتبناهـــا أبوظبي لإلعالم، 
بهدف تقديم خدمات ومنتجات إعالمية بقيمة 
عالية تلبـــي احتياجـــات الجمهـــور وتفوق 

توقعاته.
والتميز الملحوظ الذي حققته المؤسسة 
المعنية في شـــهر رمضان، ال ينبغي أن يظّل 
حبيس المواسم، ألّن اإلرهاب يفتك بضحاياه 
في كل المواســـم، كما يجـــب على صّناع مثل 
هذه األعمـــال أال يكتفوا بمثل هـــذا النجاح، 
اإلخفـــاق  مـــن  يتخوفـــون  أو  فيتكاســـلون 
والتراجع فـــي إعادة التجربـــة، ألّن اإلرهاب 
مســـتمّر بال هوادة، وما على هـــذه ”الجبهة 
الفنية العريضة“ إال أن تســـتمّر في المقاومة 
والتصـــدي، لما لهـــا من حظوة وقـــدرة على 
تهيئة العقول وتنبيهها إلى ضرورة التصدي 

للسلوك التكفيري.
وصـــار مـــن الممكن، بـــل مـــن الواجب، 
التعويل على هـــذه ”الجبهة الفنية“، ودعمها 
فـــي هـــذه الحـــرب التـــي يخوضهـــا العالم 
بأســـره ضد اإلرهاب، ألّن اإلسالم السياسي، 
وبالمقابل، استعمل، ومازال يستعمل الدراما 
التلفزيونيـــة لإليقـــاع بضحايـــاه، وقد نجح 
مرات عديدة فـــي التأثير على نفس الجمهور 
العريض من ســـالح ذي حدين اسمه ”الدراما 

التلفزيونية“.
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كيف تنظر أوروبا إلى المسلمين من سكانها

{خيانة وطن}.. دراما إماراتية تتصدى للتطرف

الدراسات التي تناولت حضور اإلسالم واملسلمني في أوروبا تكاد ال حتصى، بل وتتصدر 
سّلم األولويات التي تستأنس لها أي سياسة تخص عالقة دول أوروبا بالعالم اإلسالمي 
وحتى ببعضها البعض. وال ميكن قراءة وفهم سياسات هذه البلدان احلالية إزاء املسلمني 
مبعزل عن تاريخ تعاملها معهم ككتلة بشــــــرية فاعلة ومنفعلة بثقافتها وتأثيراتها املختلفة، 
على الرغم من التباين في النظم والتشــــــريعات الناظمة، وكذلك بعض اجلحود والتجاهل 

الواضحني اللذين ال يخدمان الطرفني األوروبي واإلسالمي.

ــــــس مجرد رقم ملجرد عمل درامي ُيشــــــاهد  ٢٣٣ مليون مشــــــاهدة ملسلســــــل تلفزيوني، لي
فينسى ويدخل أدراج األرشفة ومن ثمة النسيان، إنه عدد مرات التذكير بشرور اإلرهاب 
وتذّكر جرائمه، كما أنه رقم يبعث على التفاؤل بجدوى محاربة التطرف وكشف مؤامرات 
ــــــي اتفق متخصصون ومراقبون على  اجلماعات املتســــــّترة بالدين. وكل هذه املعطيات الت
تسميتها بـ“اإلجناز التاريخي“، جتتمع في مسلسل ”خيانة وطن“ اإلماراتي، والذي يفضح 

العالم السّري والطبيعة الدموية لتنظيم اإلخوان املسلمني.

اندماج مسلمي أوروبا ال يمنع الريبة والتفرقة ضدهم

[ اإلقصاء يدفع باملسلمني نحو اللجوء إلى املؤسسة الدينية [ التنظم بحسب بلد املنشأ يسهل املطالبة بالحقوق 

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أجمع مكتبا مجلس المستشارين 
وبرلمان أميركا الوسطى اللذان 

اجتمعا، االثنين الماضي، بمدينة 
العيون المغربية على تبني مجموعة 

من المثل والقيم المشتركة القائمة 
على السلم واألمن اإلقليميين، وكذلك 
تحقيق االندماج االقتصادي والرفاه 

االجتماعي.

◄ قدمت الفتاة الباكستانية الحاصلة 
على جائزة نوبل للسالم مالال يوسفزي، 

تعازيها برحيل رجل األعمال الخيرية 
عبدالستار إدهي الذي توفي مساء 
الجمعة في مدينة كراتشي بجنوب 

البالد، ووصفت وفاته بالخسارة 
الوطنية.

◄ انطلق البرنامج الدولي الثالث 
للتواصل والتعارف تحت شعار ”عمان 
حضارة السالم“ إلى ألمانيا والنمسا 
وإيطاليا في الفترة من 12 إلى 25 من 
الشهر الجاري تحت رعاية جمال بن 

سيف األزكي، المدير اإلقليمي للطيران 
العماني بسلطنة عمان.

◄ تنعقد في السادس عشر من سبتمبر 
المقبل بالخرطوم ورشة عمل حول 
الخطاب الديني وأثره في مكافحة 

اإلرهاب، بمشاركة عدد من المفكرين 
والمختصين في هذا الشأن.

◄ أعرب السفير األلماني في مصر 
يوليوس جيورج لوي، عن قناعته 

العميقة بأن الدين يمثل قوة توجيه 
مهمة لرفع الوعي حول القضايا 

البيئية، منوها إلى أنه يمكن أن تكون 
القضايا البيئية قاسما مشتركا للحوار 

بين األديان.

باختصار

الدراما التلفزيونية.. الماليين من المشاهدات، قد توازي الماليين من الطلقات ضد اإلرهاب

{يجب أال تشعر ألمانيا بأنها تحت الضغط لتغيير ثقافتها الغذائية، كثيرة اللحوم، لكي تتواءم تسامح

مع ما يفضله المهاجرون، والتسامح يعني أيضا أننا لسنا بحاجة إلى تغيير عاداتنا الغذائية}.
أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

{اإلرهاب ال عالقة له بالدين وإنما قد يرتبط بسياســـات تســـوغ قتل المســـلمين والمسيحيين 

والصابئة واإليزيديين باسم الدين، فهذه الجرائم استخفاف واضح بالقيم الدينية}.
مار لويس روفائيل ساكو
بطريرك الكلدان في العراق والعالم

التميـــز الذي حققه املسلســـل في 

شـــهر رمضـــان، ال ينبغـــي أن يظل 

اإلرهـــاب  ألن  املواســـم،  حبيـــس 

يفتك بضحاياه في كل املواسم

◄

اإلســـالم أصبح حقيقة مركزية منذ 

بـــدأت الجمهورية الفرنســـية تعيد 

النظـــر، ودون أن تعلـــن ذلـــك، في 

نموذج الدمج االجتماعي فيها 

◄



} فــاس (المغــرب) - تعيـــش مدينـــة فاس 
المغربية خـــالل الفترة ما بيـــن 15 و17 يوليو 
الجـــاري، علـــى إيقـــاع فعاليـــات الـــدورة 12 
للمهرجـــان الدولـــي للثقافـــة األمازيغية الذي 
يحتفـــي هـــذه الســـنة بثقافات حـــوض البحر 

األبيض المتوسط.
بمختلـــف  االحتفـــاء  المهرجـــان  ويـــروم 
التعابيـــر الفنية والدالليـــة للثقافة األمازيغية، 
وبـــكل مكوناتهـــا الفكرية والفنيـــة باعتبارها 
تشكل رافدا أساسيا من روافد الهوية المغربية.
الثقافيـــة  التظاهـــرة  هـــذه  تســـعى  كمـــا 
والفنيـــة التـــي تنظم تحت شـــعار ”األمازيغية 
وثقافـــات المتوســـط.. مـــن أجـــل التعايـــش“ 
إلـــى إبـــراز األثـــر اإليجابـــي للتعـــدد الثقافي 
فـــي حـــوض البحر األبيـــض المتوســـط على 
والحفـــاظ  والثقافيـــة،  االجتماعيـــة  التنميـــة 
على التـــراث مع التفكير في الوســـائل الكفيلة 
بالرقـــي بثقافة الحوار. وتعرف الدورة الحالية 

مشـــاركة 10 بلدان من حـــوض البحر األبيض 
المتوســـط باإلضافـــة إلى حضـــور للعديد من 
المفكرين والمبدعيـــن والمثقفين واألكاديميين 
الذين ســـاهموا من خالل أعمالهم وإبداعاتهم 
الفنيـــة والفكريـــة فـــي دعـــم وتقويـــة الحوار 

بين ثقافات حوض البحر األبيض المتوسط.
ويعمـــل المشـــاركون في هـــذا الملتقى من 
خـــالل العروض واللقـــاءات التي ســـتعقد في 
إطار فعاليات المهرجان على استكشاف وإبراز 
عالقة التراث األمازيغـــي المادي وغير المادي 

بثقافات البحر األبيض المتوسط.
كما سيركز المهرجان على أهمية وضرورة 
الحوار بيـــن الثقافات واألديـــان ودور الثقافة 
األمازيغيـــة فـــي عملية تالقـــح الثقافـــات في 
المنطقة المتوسطية، وفي الحفاظ على السالم 
مـــع وضـــع اســـتراتيجيات متماســـكة لتعزيز 
الحوار بيـــن الثقافات والتماســـك االجتماعي 
والثقافة الديمقراطيـــة في جميع أنحاء منطقة 

البحر األبيض المتوسط. وسيتم في إطار هذا 
الحـــدث الثقافـــي والفني تنظيـــم مؤتمر دولي 
حول موضوع ”األمازيغية وثقافات المتوسط.. 
من أجل التعايش“، بمشاركة العديد من الخبراء 
والباحثين وبعض الكفاءات الوطنية والدولية 
التي لها اهتمام وازن يهتم بقضايا وإشكاالت 
بثقافـــات  وارتباطاتهـــا  األمازيغيـــة  الثقافـــة 
المتوســـط والتصورات الكفيلـــة بدعم وتقوية 

هذه العالئق خدمة لقيم السلم والتعايش.
كما يتضمن برنامج الدورة تنظيم سهرات 
فنيـــة كبـــرى لالحتفـــاء باألغنيـــة األمازيغية 
والمتوســـطية من خالل منشـــديها وشعرائها 
وفنانيها، وذلك من أجل إحياء إرث أدبي وفني 

كوني. 
وبالمـــوازاة مـــع الفعاليـــات ســـتنظم عدة 
معـــارض مـــن بينهـــا معـــرض للكتـــب وآخر 
للمنتجات التقليدية واألعمال الفنية، باإلضافة 

إلى معرض خاص بالزربية األمازيغية. 
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحتضن مدينة إفران 
المغربية ابتداء من 15 يوليو 

الجاري بفضاء ”أرز بالدي“ 
الدورة األولى لمهرجانها 

الدولي، المنظم من طرف جمعية 
منتدى إفران للثقافة والتنمية 

بالشراكة مع جمعية فاس 
سايس تحت شعار ”تقارب“. 

◄ يبدأ قطاع الفنون التشكيلية 
المصرية في 21 يوليو الجاري 
تسلم استمارات المشاركة في 

الدورة 27 لصالون الشباب، 
والتي ستفتتح بقصر الفنون 

يوم 25 سبتمبر القادم. 

◄ صدر العدد الجديد من مجلة 

”الكلمة“ التي يرأس تحريرها 
صبري حافظ، وهو العدد 111 

لشهر يوليو 2016. 

◄ انطلقت في مدينة رام الله 
فعاليات مهرجان عشتار الدولي 

لمسرح الشباب في دورته 
الثالثة، الذي ينظم بدعم من 
عدد من المؤسسات المحلية 

واألجنبية، وبمشاركة فرق 
من ألمانيا وفرنسا واليونان 

وبلجيكا.

◄ يطلق المركز الثقافي الصيني 
بالقاهرة، العديد من األنشطة 

والفعاليات منها مسابقة ”كأس 
السفير الصيني“ للتصوير 

الفوتوغرافي بعنوان ”سحر 
مصر“ و“جمال الصين“.

◄ يصدر قريبا عن مؤسسة 
بتانة الثقافية كتاب ”حكايات 

آخر زمن“ للشاعر ميسرة صالح 
الدين، متضمنا ثالثة نصوص 

مسرحية تمزج بين المسرح 
والحكي والغناء. 

باختصار

رواية سودانية عن قبائل وأمراء ورحالت صيد وذئاب ضارية
[ آن الصافي تخلق عوالم غرائبية لتحكي عن روح ضائعة دون مستقر [ «كما روح} قصة حب ال تعرف حدودا للزمان أو المكان

عمار المأمون

} تبنــــي الكاتبة الســــودانية آن الصافي في 
روايتها الجديدة الموســــومة بـ“كما روح“ ما 
يشــــبه النواة الذرّية لقصة حّب تتغير وتأخذ 
أشكاال مختلفة على مر العصور، أشبه بخلّية 

جنينّية قابلة ألن تأخذ أي شكل.
وتقول الكاتبة السودانية آن الصافي إنها 
تكتب للمســــتقبل ولألجيــــال القادمة ولقارئ 
جديد، إذ تختبر الحكاية وأســــاليب ســــردها 
معتمدة تقنيات وأســــاليب متنوعة ومختلفة 
فــــي ســــبيل الوصول إلــــى صــــوت مغاير، ال 
الكتشاف الحكاية وتقاليدها، بل للوصول إلى 
شعريات مرتبطة بالرواية نفسها كفن للسرد.

وتعتمد الصافــــي في روايتهــــا الصادرة 
عن دار فضاءات للنشر والتوزيع على أساس 
بســــيط، أال وهــــو قصة حــــّب بين فتــــاة ذات 
ضفيرة وعشــــيق يبحث عنها، هذا األســــاس 
يتحــــول مع الصافي إلى جوهــــر لّين متحّول 
يظهر ويختفــــي، فطوال الرواية نرى الصافي 
توّلد سياقات مختلفة لهذه الفرضّية/األساس 
الختبار حــــدود هــــذا العشــــق وإمكانيته، إذ 
ينتمي كل ســــياق إلى زمان ومكان مختلفين، 
لنقرأ عصورا غابرة بدائّية ثم أزمنة معاصرة 
ســــريعة متبّدلــــة، وكأننــــا أمــــام آلــــة لتوليد 
بمجهولين،  مضبوطة  العشوائية  االحتماالت 
الحبيــــب وذات الضفيرة، وعند كل دورة لهذه 
اآللة نقرأ حبكة مختلفة وشخوصا مختلفين، 
وكما الخطأ المنهجــــي في اآلالت الذي يتكرر 
عنــــد كل ُمنتج/حبكــــة، الولــــه والُبعــــد همــــا 
الموضوع المنهجــــي في كل الحكايات، فذات 

الضفيــــرة وعشــــيقها ال يلتقيــــان، ويأخــــذان 
أشكاال مختلفة من الُبعد، فاآللة تحكم عليهما 
بأال يلتقيا حتى قبــــل أن يدركا ذلك، كالفرض 
الِصفرّي، فمهما اختلفت محاوالت الحّل تظل 

النتيجة واحدة، أال وهي الصفر.

لعنة الوسم

الرواية كاآللة التي تطبع َوسمها الخاص 
علــــى كل ُمنتــــج، وكل حبكــــة تجمــــع هذيــــن 
الحبيبيــــن تحمــــل مصيرا ُمقررا منــــذ البدء، 
ســــابقا للعالقة بينهما، فتتداخــــل المروّيات 
والــــرؤى والنبــــوءات كخيط رفيــــع يجمع كل 
ما يحــــدث، لتبدو الحكايــــات متوازية كمرايا 
تعكس جوهرا واحــــدا. وصحيح أن كال منها 
(الحكايــــات) في عالم خاص، إال أّنها تتماهى 

بالوهــــم والهلوســــات واألحالم التي 
يخلقها ذلك الوسم الذي ال يتغير.

يراود  كحلــــم  يبــــدو  فالماضــــي 
شخصيات اآلن، ليكون الوسم الذي 
أنتجتــــه ماكينة الســــرد، أقرب إلى 
الطبعــــة الجينّية التــــي تنتقل من 
جيل إلــــى جيل، وكأن العاشــــقين 
يسبحان في حوض من ”الجينوم“ 
ويتخذان أشــــكاال مختلفة بحسب 
كل ظــــرف، إال أن حتمّية التكرار 
ال يمكــــن تفاديهــــا، فالمبرمجون 
جينيا على عــــدم اللقاء ال يمكن 
لهما مخالفــــة تكوينهما، ليبقى 

الوصال أقرب إلى وهم أو رؤيا من الماضي.
تنتمي العوالم التــــي تبنيها الصافي إلى 
حقــــب تاريخّيــــة متفاوتة، إذ نقــــرأ عن قبائل 
وأمــــراء، وعن رحــــالت صيد وذئــــاب ضارية 
تترك جروح أنيابها في الشــــخصيات، لتنتقل 
هذه الجروح ”وراثيا“ إلى أجيال المســــتقبل، 
التــــي تعيش فــــي زمــــن الطائــــرات واألبنية 
الشــــاهقة ورجال األعمــــال بثيابهــــم األنيقة. 
فالصراع الذي تصــــوره الصافي بين الذئاب 

وشخوص عابرين، يأخذ شكال معاصرا حين 
يتحول إلــــى صراع مع وحــــوش الكونكريت 
واألبنية الشاهقة والطائرات، وهو صراع مع 
العالم اآلن بتغيراته وتبّدالته، لكن المشــــترك 
في كل ذلك هو النزيف الذي يتركه كل سياق، 
ســــواء كان الجرح جســــديا أو معنويا، فهذا 
النزيــــف عالمــــة فارقة ودليل علــــى ما مضى 

وخيط يضبط تحّوالت الحكاية.

رياضيات الروح

تذكــــر الصافي أن الروايــــة حضرت معها 
لعدة ســــنوات، تاركة خاللها مخيلتها تمضي 
بعيدا فــــي عوالــــم يتداخل فيهــــا الواقع مع 
األســــطورة، فالصافــــي تبنــــي الروايــــة على 
أســــاس فعالية ”الــــروح“ وتحّوالتها، أشــــبه 
بمعادلــــة رياضية تختلــــف مجاهيلها، لتبقى 
الروح وتوقها إلــــى االنعتاق الثابت الوحيد، 
فالروح تتقمص وترحل وتســــافر عبر الزمان 
والمكان، محكومة برغباتها وســــعيها، وهي 
ينســــاب ويتخذ  عبارة عــــن شــــكل ”هيولي“ 
أشــــكاال متعددة عبر الفضاءات والســــياقات 
والشــــخصيات وكأن الجســــد مهما اشتد لن 
يحقق رغبات الروح، فيضيق عليها، لتمضي 
بعده حّرة في محاولة جديدة للسكون، وكأننا 
أمام رياضيات متقدّمــــة الحل فيها ال يحتاج 
إلــــى تبرير، وهي افتراضات ال 
بــــد من التأكد مــــن صالحيتها 
بالممارســــة، وكما قارئ اليوم 
يشارك ذاته عبر الزمن ووسائل 
التواصــــل االجتماعي، تكتب آن 
الصافي لقــــارئ يعيش في زمنه 
الخاص، تاركــــة له حرّية التقييم 
والتأويــــل، وهــــي نبضــــات آنية 
وشــــخصّية، وكل قــــراءة تضفــــي 

عليها احتماال جديدا.
وســــائل  نصــــوص  وكمــــا 
آن  فــــإن  االجتماعــــي،  التواصــــل 
الصافــــي تكتــــب نصــــوص الرواية 
دون أن تخاطــــب قارئا محددا، وكل فصل هو 
احتمال وإرهاص لبداية جديدة، وهو محاولة 
فردية أيضا. وللقارئ حرية بناء المرجعيات 
وحريــــة حــــّل المعادلة بالطريقــــة التي يراها 
مناســــبة، وهــــي ذات الحرية التــــي نمتلكها 
حين نقــــرأ من أمــــام الشاشــــات، فالمحتوى 
الشخصي للفرد يفقد شخصانيته إثر تبادله 
عبر وســــائل التواصل االجتماعــــي، ليصلنا 

محّمال ببصمــــات اآلخرين، كالروح كلما حّلت 
في جســــد اكتســــبت منه صفات وخصائص 
جديدة تظهر في الجســــد الجديد الذي ستحل 
بــــه، ليصبح ماضيها الوعيا يكتشــــفه الوعي 

اآلن بالمصادفة أو بزلة لسان أو حلم.
ويذكر أن آن الصافي تعمل على مشــــروع 
نقــــدّي ومفاهيمّي، إذ تســــعى إلى تأســــيس 
عوالم ســــردية خاصة بها، وقــــد صدر كتابها 

األول ”الكتابــــة للمســــتقبل“ عــــام 2015 وفيه 
التي  تشــــرح تقنيات كتابتها ”المســــتقبلّية“ 
تخاطــــب الجميــــع، ويتداخل فيهــــا العلم مع 
األدب، وحاليا تجهز للجزء الثاني من الكتاب، 
إذ تــــرى الصافي أن الكتابة الســــردية اآلن ال 
بد لها مــــن مواكبة العصر، وتشــــكيل قطيعة 
مــــع التقنيــــات التقليدية الســــائدة في العالم 

العربي.

ــــــح من الصعب اآلن تصنيف أشــــــكال الرواية احلديثة وأنواعهــــــا، فعالمة التجنيس  أصب
ــــــات الروائية أضحت تســــــتمد مفاهيمها من  أصبحــــــت أكثر ميوعة من الســــــابق، والتقني
التجــــــارب العلمية والتاريخية واألدبية، لتصبح الرواية كائنا هجينا تتداخل فيه النصوص 
ومرجعياتهــــــا، إذ لم تعد اإلحاالت إلى نصوص منفردة بل إلى بنية بأكملها ميكن للرواية 
أن تعكــــــس خصائصها، ومن أبرز األســــــباب النفتاح الفن الروائي هــــــو تقنيات العصر 

وطبيعة القارئ اآلن وحتول التكنولوجيا إلى عنصر جوهري في حياتنا.

في الرواية نقرأ عصورا غابرة بدائية 

ثـــم أزمنة معاصرة ســـريعة متبدلة 

وكأننا أمام آلـــة لتوليد االحتماالت 

العشوائية مضبوطة بمجهولني

 ◄

ضياع العوالم واختالفها (لوحة للفنان هاري مودي)

مصادر لكتابة عمود أسبوعي 

} قرأت لكاتب عراقي يستنجد باألصدقاء 
إلسعافه بفكرة عمود صحافي ألنه لم يجد 

الفكرة المناسبة لعموده األسبوعي الذي لم 
يتخلف عن الكتابة فيه كلما وجد مناسبة 

ثقافية أو سياسية أو وطنية، ومثل هذا 
االستنجاد الظريف يشي بعجز مؤقت 

عن االستجابة لموارد الكتابة كما يراه 
الكثيرون، وهو ربما يواجه فيضا من األفكار 
ال يستجيب أي أحد منها للكتابة ”القسرية“ 

إلمالء عمود أسبوعي بكلمات محدودة وفكرة 
واضحة. لهذا وجدت هذا االستنجاد بظرافته 

ممكنا في ظرف عراقي تتداخل فيه األفكار 
وتنشطر وتفّرخ أفكارا وهذه تلد أفكارا من 

زوايا متعددة لكنها تنشطر، وهكذا تكون 
االنشطارات أفكارا ناقصة غير مالئمة للكتابة 

تقريبا.
وفي سعيي الشخصي إلى هذا الصديق 

استعرضت له أفكارا مختلفة لعلها تشعل 

فيه جذوة الكتابة، فمن الحال الثقافية التي 
شهدت صدور 950 رواية خالل ثالث عشرة 

سنة وهو عدد لم ينتجه حتى كتاب المريخ، 
لكننا نقول إنها حالة صحية وأمرنا لله، 

وصوال إلى شارع المتنبي الذي يعد بديال 
ناجحا عن اتحاد األدباء ووزارة الثقافة 
الميتة، بتعدد فعالياته األدبية ومراكزه 

الثقافية التي تشهد ندوات أسبوعية الفتة 
لألنظار وجمهورا نوعيا غادر الصاالت 

الرسمية وغير الرسمية والتجأ إلى هذا 
الشارع الحيوي بعرضه آلخر مستجدات 

الكتاب العراقي والعربي والعالمي، وشيوع 
اقتناء الكتاب حتى بتوفر مصادر إلكترونية 

بديلة ومنافذ قراءة متعددة.
أن تكتب عمودا أسبوعيا عن العراق لهو 

أسهل ما يمكن أن تكتبه نظرا إلى تعددية 
مصادره ثقافيا وسياسيا ووطنيا، فإذا 

كان موضوع داعش قد استنفد الكتابات 
على نحو ما وشاعت فيه لغة الطائفية بين 

األحزاب المتحاربة على حساب األبرياء، 
فإن تحرير الفلوجة والبقايا المحيطة 

بتكريت وصوال إلى تحرير الموصل القريب 

ال ُتستنَفد معه الكتابة إلى أجٍل بعيد، لكن 
بفرضية عدم التكرار في هكذا موضوع لكاتب 

يريد التنويع األسبوعي لقارئه، فإن في 
العراق ”بالوى“ كثيرة ال يمكن ألي كاتب أن 
ال يجد التقاطاته السريعة على المستويات 

كلها.
ففي العراق ”ثقافات“ كثيرة جاء بها 
االحتالل األميركي وكّرسها عنوة لتمزيق 

تاريخ هذا البلد وحضارته وحاضره 
ومستقبله، ويمكن ألي متابع أن يراها بالعين 

المجردة بال عناءات كبيرة.
وعلى سبيل المثال هناك في العراق من 
يقود البالد إلى الهاوية، وهناك من يجعل 
الثقافة وسيلة من وسائل تلك الهاوية في 

نفقها المظلم الطويل بشعارات صفراء، 
وهناك من يلبس السروال العريض وتحته 

قصائد مشحونة بالكراهية بانتظار السقوط 
الوطني العام. وغيرهم في الوطن أفندية 
معطرون بالشانيل المستورد، ومنهم من 

يلبس الدشاديش القصيرة والطويلة وفريق 
آخر يرتدي بنطلونات جينز وهم السياسيون 

من مزدوجي الجنسيات.

وفي البالد كوفيات بيضاء وخضراء 
مخططة بحسب الطلب، وبدالت سموكين 

تليق بفنادق دبي ولندن وعّمان، وموديالت 
كثيرة ُتنَسب إلى ما بعد الحداثة السياسية 

في محال الخياطة العالمية.
وفي العراق لحى طويلة وأخرى قصيرة 
وغيرها متوسطة سهلة النزع عند الحاجة 
الطائفية الماّسة، كأنها باروكات تستعمل 

عند الضرورة.
وفي العراق شوارب متنوعة ومختلفة؛ 
فهناك شوارب غليظة تشبه شوارب الرفاق 

القدامى، وأخرى كالبصمة مربعة تشبه 
شوارب هتلر، مثلما هناك شوارب دسمة 

وأخرى رفيعة مناورة أو معقوفة للتضليل أو 
نازلة للتمويه أو صاعدة مثل شارب سلفادور 

دالي. لكن شارب سلفادور دالي مأل العالم 
بالجمال في صعوده التاريخي إلى األعلى.
غير هذا اإللمام السريع أقول لصديقي 

الكاتب الذي عجز عن كتابة عموده األسبوعي 
لصحيفته: ستجد في العراق كل شيء 

صالحا للكتابة مثلما تجد فيه كل شيء 
صالحا لأللم.. فقط اغمض عينيك.. واكتب..!

وارد بدر السالم
كاتب من العراق 

المهرجان الدولي للثقافة األمازيغية ينفتح على ثقافات حوض المتوسط

تقيـــم مكتبة مصر الجديدة ندوة ثقافية للكاتبة املصرية نوال الســـعداوي، وذلك يوم 16 يوليو 

الجاري. ويذكر أن السعداوي مفكرة وأديبة عاملية لها رصيد فكري وأدبي متنوع.

«كتابات الشـــباب} للشـــاعر األميركي الراحل  صدرت مؤخرا املجموعة القصصية املوســـومة بـ

والت ويتمان عن مطبوعات آكت سود باريس للمرة األولى بالفرنسية. 
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◄ عرض مهرجان ”إيكس إن 

بروفانس“ لألوبرا بفرنسا مؤخرا 
أوبريت عربية ألول مرة في تاريخه 

مستوحاة من قصص ”كليلة ودمنة“.

◄ تنظم الجمعية الوطنية للفنون 
التشكيلية ندوة صحافية، يوم 14 

يوليو الجاري بالدار البيضاء، 
بهدف تقديم الدورة الخامسة من 

”فضاء الناس“.

◄ يواصل المجلس اإلماراتي لكتب 
اليافعين، الفرع الوطني من المجلس 

الدولي لكتب اليافعين، تنفيذ 
مجموعة من المبادرات واألنشطة 
الخاصة لدعم وتعزيز القراءة بين 

األطفال واليافعين خالل العام 2016.

◄ تلتئم بمدينة العرائش، من 26 
إلى 30 يوليو الجاري، فعاليات 

مهرجان العرائش الدولي للثقافة 
والفنون والتراث في دورته 

السادسة، تحت شعار ”العرائش 
أرض الحضارات“.

باختصار

[ الرواية ليست ملحمة البرجوازية وهي لم تبدأ مع «بوفاري} فلوبير

خلود الفالح 

}  ليســـت الكتابة معنية باإلجابة عن أسئلة 
مـــن قبيل، هـــل الروايات محـــض خيال؟ هل 
التجربـــة الحياتية للكاتب تظهـــر بين ثنايا 
العمل؟ وغيرها من األســـئلة التي تشغل بال 
القـــارئ. فـــي روايته الجديـــدة ”ألف داحس 
وليلة غبراء“، يرفض الروائي أحمد الفيتوري 
القـــول إن الســـجين ”هـــو“، ولكـــن في نفس 
الوقـــت يعترف باالســـتفادة مـــن تجاربه في 
عملية الكتابة، هنا يســـتعيد، أو كما ذكر ”فن 
االستعادة“، حيوات كثيرة من زمن ومكان ما 
ويمنحها الطزاجة. الرواية بمروياتها الثالث 

فضاء مفتوح على تأويالت عدة.

حيوات طازجة          

أحمـــد  يقـــول  كمفـــردة  الروايـــة  حـــول 
َة على  الفيتـــوري ”الروايـــة أن تكـــون الجـــدَّ
الورق، تســـرد ما أنـــت وتكتب مـــا ترى، أن 
تؤرخ ما جاشـــت به نفســـك ومـــا تجلى على 
روحك وخفـــي عن اآلخرين، أن تـــروي ما لم 
يحـــدث وتجعله يحدث. فالرواية كما التاريخ 
حديث عـــن الماضي حتى ولـــو كانت رواية 
مستقبلية، والرواية كما الشعر منطق الروح 

وملعب المخيلة وإن كانت واقعية، 
وعليه ليـــس ثمة نظريـــة للرواية 
وإن ادعى المنظـــرون عكس ذلك، 
فكل رواية هـــي نظرة في الرواية 
و’ليالي  أبوليـــوس’  ’جحش  منذ 
وحتـــى ’عوليس جويس’  بغداد’ 
وما سيســـتجد  و’أبلق الكوني’ 
من روايات، فهـــي جنس كتابة 
خـــرج مـــن معطـــف المالحـــم 
والقصص  واألساطير  والشعر 
والحكايـــات  والمســـرح 
ليلتهم  والتاريخ،  والخرافات 
كل تلك الفنون، لتكون الرواية 

كل ما ال يندرج ضمن ذلك“.
عن روايتـــه األخيرة وداللة عنوانها ”ألف 
داحس وليلـــة غبـــراء“، وكأن الروائي أحمد 
الفيتوري يريد القول إن تاريخ العالم شـــديد 
التشـــابه، يقول المؤلف ”الجواب ال يقرأ من 
عنوانه، فالعنوان كما أســـماؤنا ال تشي بنا، 
لقد كنت أثناء الكتابـــة غارقا في يم الذاكرة، 
فالكتابـــة في عمومها فن االســـتعادة، وحين 
كنـــت الغريـــق، كان الحـــال يجعلنـــي أطفو 
وتالطمني أمواج الحال، ما بين حال الكتابة 
وبيـــن حال مـــا هو خارج الكتابـــة، كنت بين 
داحـــس وغبـــراء وبين ألف ليلـــة وليلة، وما 
يحدث من أهوال في يومي ويوم بالدي الذي 

يشوبه إرهاب المتطرفين، فالعالم شبيه بما 
ظننت أني تخيلتـــه أو أنه كابوس يقظة، لذا 
كنـــت أكتب وأكتـــب ألحيا… ولهـــذا القارئ، 

القارئ يكتب: ألف داحس وليلة غبراء“.
الروايـــة ســـيرة للســـجين، للوالد، للحي 
الـــذي ولد فيه بمدينة بنغازي، لألهل، للبالد، 
للمكان، للتغييرات السياســـية واالجتماعية 
من خـــالل ثالث مرويـــات. فـــإن كان ضيفنا 
يريد كتابة روايـــة تاريخية، يعلق الفيتوري 
”الســـرديات ســـير ليســـت بمعنى الســـيرة 
الذاتية، ولكن الســـارد يتخذ من روحه مطية 
للســـرد، ولهذا ففي كل شخصية مروية شيء 
مـــا من روح الـــراوي ومنه أن كل راو هو راو 
عليـــم. لكن ’ألف داحس وليلة غبراء‘ ليســـت 
رواية ســـجن. ثـــم إن األب في روايتي كســـر 
وخروج عـــن التنميط المفاهيمـــي للذكورية 
األبوية، فهو في النهاية بشـــر ليس أكثر وال 
أقل في زمـــان ومكان معينيـــن هما حيويان 
في بناء شـــخصية األب في الرواية، ولهذا لم 
أكتب رواية تاريخية من وجهة نظر إنسانية، 
بـــل كتبت روايـــة حيـــوات فاعلـــة وطازجة 
وحية، في مرحلة إنســـانية مليئة بالتحوالت 
والتحديـــث  الحداثـــة  مرحلـــة  الجذريـــة، 

وديمقراطية الكربون“.
 ويوضح الروائي حول موضوع السيرة 
الذاتية كمعين كاف لكتابة رواية، أن السيرة 
الذاتية حياة، فالرواية، عنده، 
بمعنى ما ســـيرة من معينها 
الســـيرة الذاتية، وحين تكتب 
عـــن شـــخصية ما فـــي رواية 
تغرف مـــن البئـــر األولى التي 
هـــي ذاتـــك لكـــن ال تتوقف عند 

حدودها.
الســـردية  ”الكتابة  ويضيف 
ليست تجربة معيشـــة بل عملية 
بنيوية وتفكيكية في آن. والرواية 
حيوات تضطرم وتضطرب وتنمو 
وعالقات  صـــراع  وفـــي  وتنحـــل، 
تتشابك وتتحلل … إلخ، هذا وغيره 
ال يســـتمد من التجربة الذاتية وإن 
كانت أســـاس العملية اإلبداعية. من يعرفني 
ســـيتحدث عن أب: ألف داحـــس وليلة غبراء 
أنـــه أبي وأبي خبـــاز، ولكن لو لـــم يكن أبي 
الطبيعي فهو أبي في كل األحوال، وقد يفوت 
البعض أن هذا األب في الحقيقة الروائية هو 

ابني بل أنا خالقه“.

الرواية برجوازية 

هناك تشـــابه بين أحداث الرواية وحياة 
الكاتب خاصة في ما يتعلق بالســـجن، يقول 
الفيتـــوري ”أمبرتـــو إيكـــو عالـــم العالمات 
والروائي اإليطالي يذكر فـــي كتابه ’التأويل 
أن ناقدة تشـــيكية أولت  والتأويل المتطرف‘ 
في نقدها لرواية لـــه أحداثا معينة بأنها من 
ســـيرته الذاتية، وكان حاضـــرا في المؤتمر 
الذي قدمـــت فيـــه ورقتها، فانبـــرى واصما 
تأويلها بالتأويل المتطرف، وأكد أن ما ذكرته 

الناقدة ليس له عالقة بســـيرته وأنه من بنات 
خياله، حين عاد إلى بيته واستعاد ما حصل 
وفكـــر وبحث تبينـــت له دقة وصحـــة تأويل 
الناقدة وتأكـــد مما نوهت له. أريد أن أضيف 
أني سجنت لعشر ســـنوات ولكن حين أكتب 
عن الســـجن في هذه الرواية ال أكتب سيرتي 

ولكن أستفيد من تجربتي ال أكثر“.
الرواية تســـجل أو توثق جزءا من تاريخ 
ليبيا، ما يجعلنا نتســـاءل إن كان لزاما على 
الروايـــة أن تكون وثيقة لزمن ما؟ وهنا يلفت 
ضيفنا إلى أن الرواية ليســـت مطالبة بشيء، 
فهي التي تحدد مســـاراتها بذاتها ونسيجها 
والقماشـــة التـــي ينســـج منهـــا، ويعتبر أن 
روايتـــه ”ألف داحـــس وليلة غبراء“ ليســـت 
وثيقة وهو ليس مؤرخا، فقد سرد مسرودات 
شـــخصيات عدة وفي أزمنة مختلفة حتى أن 
المـــكان ال يشـــار إليه إال عابرا، فلم يســـتوح 
حقيقة واقع بعينه وإنما تجربة إنســـانية في 
مـــكان وزمان معينيـــن، وككل كتابة حتى عن 

المستقبل مرتكزها واقع ما وتجربة ما.
المحليـــة  أو  الذاتيـــة  التجـــارب  كانـــت 
الضيقـــة محور الرواية، أمـــا اليوم فقد باتت 
الرواية تتناول تجربة المجتمعات بالمتابعة 
والتحليل والنقد. ويرى الفيتوري أن الرواية 
منـــذ رواية ”الجحـــش الذهبـــي“ للصبراتي 
-نســـبة إلـــى مدينـــة صبراتـــة فـــي ليبيا-
أبوليوس، كانت نثـــر الحياة، حيث النثر فن 
الفاعلية االجتماعية اإلنسانية، وحيث الشعر 

فن الروح.
ويتابع ”قـــال بعض البّحـــاث إن الرواية 
ملحمة البرجوازية، وأنا لســـت مع هذا، ولم 

أر بالمـــرة أن تاريخ الروايـــة مبتدأه بوفاري 
فلوبيـــر لكـــن رأيـــت الرواية في المشـــافهة 
وفـــي المنثـــور ومن هـــذا تعـــددت الروايات 
وطرق كتابتهـــا ومواضيعها، وهناك روايات 
عـــدة كألف ليلة وليلة عند البشـــر، وتطورها 
وزخمها كما كل التجـــارب الفنية واإلبداعية 
األخرى، فإن لم يعد البشـــر يكتبون الملحمة، 
فليـــس هـــذا ألنه زمـــن الروايـــة، وإن لم يعد 
المســـرح رائجـــا فـــال يعنـــي هذا أنـــه زمن 
الســـينما، وال عدم انتشـــار دواوين الشـــعر 

يعني أن الشعر بضاعة كاسدة“.
يوضح ضيفنـــا ”هذا يصـــح على مجمل 
الكتابة اإلبداعية وعلى الفنون، فالرواية اآلن 
وهنا تضرب في كل مضرب وتتناول وتعالج 
مواضيـــع عـــدة وأوســـع وأكثر، وفـــي زمن 
اإلنترنت والكتابـــة المختزلة والبرقية تروج 
روايات ضخمة وبالمئات من الصفحات، وفي 
مواضيع ســـيكولوجية وميتافيزيقية كرواية 
الروائية الكوريـــة الفائزة لهذا العام بجائزة 
البوكر مثال، لقد قيل ال قانون يمكن أن يختزل 
اإلنســـان وال نظريـــة كذلك يمكـــن أن تختزل 
نتاجـــه، وال أعتقد بما يـــروج من نظريات في 

الخصوص وتنظيرات من آل الميديا“.

} مســقط - يضيف الشـــاعر العراقي الحامل 
على الجنســـية الُعمانية عبدالـــرزاق الربيعي 
إنجـــازا شـــعريا جديدا إلـــى رصيـــد مدونته 
اإلبداعيـــة المتنوعـــة،  حيـــث قـــدم العديد من 
الكتب في الشـــعر والمســـرح والنص المفتوح 
والنقد اإلبداعي وغيرها من االشـــتغاالت مثلت 

تجربة ثرية المست آفاقا إبداعية مختلفة.
لعبدالرزاق  الجديـــدة  المجموعـــة  وتحمل 
الربيعي التي صدرت مؤخرا عن مؤسسة بيت 
الغشام للصحافة والنشـــر والترجمة واإلعالن 
عنوانا الفتـــا وهو ”قليال.. مـــن َكثيرعّزة“، في 

إحالة رثائية لزوجته الراحلة عزة الحارثي.
ورغم أن هذه المجموعة بلمستها الوفائية 
واإلنســـانية تـــؤرخ للحظـــة ألـــم حاســـمة في 
حيـــاة الربيعي وما يكتبـــه، إال أنها في الوقت 
ذاتـــه تنقل النص الشـــعري من مفهـــوم الرثاء 
التقليدي، ليتحول إلى أســـئلة عميقة مفتوحة 
على آفـــاق الحياة والمـــوت والوجود والحب 
والجمـــال والفقد وغيرها مـــن مكابدات الكائن 

وآالمه وآماله العريضة.
ويقول عبدالـــرزاق الربيعي عن المجموعة 
في مقدمته التي عنوانهـــا ’فاصلة، بين فاتحة 
وخاتمة الفقد‘ ”لم أشأ أن تكون هذه المجموعة 
كتاب رثاء بالمعنى الضّيق للكلمة بقدر حرصي 
على أن تكون ســـردا لعالقـــة ’موّدة ورحمة‘ مع 
رفيقة  قاســـمتني حوالي عشرين سنة بحلوها 
ومّرها، مـــن جانب، ومن جانـــب آخر أن تكون 

ســـاحة لتأّمل الحياة، من خـــالل ثيمة الموت، 
المفّكـــرون،  عجـــز  التـــي  الكبـــرى  وأســـئلته 
والفالســـفة، وسائر البشـــر عن وضع إجابات 

لها، فظّلت مفتوحة“.
ويضيـــف الربيعـــي ”ولم أتوّقـــف عند تلك 
النصـــوص، فخـــالل مراجعاتـــي، وتأمالتـــي، 
وجدت نفسي أعود منســـاقا إلى أوراق قديمة 
وجـــدت فيها بـــذور إحساســـي بفقدانها، رغم 

أّن حياتنا لم يكن ينّغصها شـــيء، لذا 
استدعيت تلك النصوص من مخابئها 
فـــي تلك األوراق التي نشـــر بعضها، 
وأضفـــت إليهـــا نصـــوَص مـــا بعد 
الفقد، ألخـــرج بهذه المجموعة وفاء 
للراحلـــة، واســـتمرارًا افتراضيـــا، 
بالكثير  المسكونة  حياتنا  لمسيرة 

من الذكريات الجميلة“.
وإلـــى جانـــب ذلـــك تتضمـــن 
المجموعـــة إضاءة نقديـــة للناقد 
بعنوان  الصكـــر  حاتم  العراقـــي 

”تراجيديـــا شـــعرية باذخـــة“، ويقول 
فيهـــا ”لذاكرة القـــارئ فيض قصائد الشـــاعر 
القديـــم ُكثير عزة في حبيبتـــه التي فقدها، مع 
تحوير االســـم لتتحّقق المقابلـــة، أو المفارقة 
بين كثرة الحب والحـــزن على المرثية. كما أن 
العنوان الجانبي يقّدم تدّرجا دالليا محســـوبا 
بدقة من الناحية اللغوية: نصال الفْقد والسهد، 
والوجد، وأفعال الســـرد وأحداثه أيضا – سرد 

واقعـــة الموت وما يتداعـــى بعدها؛ فالفقد هو 
حدث أول، تاله الســـهد كحالة إنسانية تعكس 
أثـــر الفاجعة، وصـــوال إلى الوجـــد الذي يبرز 
تذكارا، وحنينا يشـــحنه، ويغّذيه الفراغ الذي 
تركه غياب الراحلة كوجود مشـــّخص، وعاطفة 

وحضور“.
ومن جهته يتوســـع الشاعر عدنان الصائغ 
في داللة عنوان المجموعة ليسقطه على تجربة 
الربيعـــي المنفتحة علـــى الرحيل والفقد 
واأللم فيقـــول ”قليـــًال.. من كثير 
(ديوانه األخيـــر 2016) هل  عـــّزة“ 
هي ”تراجيديا شعرّية باذخة“ كما 
يصفها الناقد حاتم الصكر، أم هي 
إلحاٌق بميتاته الســـابقة، على حد 
ما عنونه الربيعي نفسه ألول ديوان 
لـــه في ثمانينـــات الحـــرب والموت 
والطاغـــوت (1987).. ذلـــك أن الموت 
لـــم ينفصل عنـــه، لهذا أعلـــن حداده 
األبدي على ما تبقى في ديوانه الثاني 
1992، منـــذ أن فتح عينيه على الجنائز 
المعلقة (ديوانه الرابع 2000)، كأن الفقدان قدٌر 
يتبعـــه كظله، فاتحا شـــدقيه اللتهـــام كل ما قد 
تجود به حياته الشـــحيحة من مسرات، وآخره 

هذا القليل الجميل“.
جدير بالذكر أن المجموعة تشتمل على أكثر 
من خمسين نصا شعريا تتفاوت على مستوى 
الشـــكل بيـــن التفعيلة والمقفـــى. ونقتطف من 

أجواء المجموعة القصيدة التالية:

شقوق الحكايات

الصغيرُة تندّس
بين الظالم الكثيِف

تندّس ما بيننا في السرير
تنّدس في الحلم
أخادعها بالتناوم

لكّنها بين شقوق الحكايات تندّس
أندّس في حلمها البّض
بين تفاصيل ألعابها

إلى أن أغيب
****

ذات يوٍم أفقُت
وجدُت الوسائد خاليًة
سوى من سعاٍل قديٍم
جنوب الصباِح

بحثُت …
سرير األلم
كانت تئنُّ

وكانت دموُع الصغيرِة
تنساُب

فوق سريٍر  بعيٍد
فتندسُّ

من وحشٍة
بين حضِن الغياب

ــــــع بداية من الذات من ذاكرتهــــــا ومحصلة جتاربها، لكــــــن النظر إلى العمل  ــــــة تنب الكتاب
اإلبداعي، وخاصة الســــــردي، على أنه متماه مــــــع ذات الكاتب وحياته وواقعه، هو نظرة 
ــــــة أال وهو اخليال. ”العرب“  ســــــطحية ال تأخذ في اعتبارها أهم ســــــمات الكتابة اإلبداعي
التقــــــت الروائي الليبي أحمد الفيتوري مبناســــــبة صدور رواية ”ألف داحس وليلة غبراء“ 

التي تعتبر عواملها شبيهة بعوامله الذاتية.

الكتابـــة الســـردية ليســـت تجربة 

بنيويـــة  عمليـــة  بـــل  معاشـــة 

وتفكيكيـــة في آن حيـــث حيوات 

تضطرم وتضطرب وتنمو وتنحل

 ◄

الســـرديات ســـير لكـــن ليســـت 

الذاتية، فالسارد  بمعنى السيرة 

يتخـــذ روحـــه مطية للســـرد، لذا 

فإن شخصياته فيها شيء منه

 ◄

الكاتب الليبي أحمد الفيتوري: صورة جديدة لألب في الرواية

الشاعر عبدالرزاق الربيعي ينحت تفاصيل الحياة بالرثاء

ال قانون يمكن أن يختزل اإلنسان وال نظرية

عن «الدار العربية للعلوم ناشرون} صدرت أخيرا للكاتب العراقي هيثم بهنام بردى رواية «أحفاد 

أورشنابي} وهي رواية تاريخية تنقل معاناة قرية شمال العراق خالل الحرب العاملية األولى.

عـــن «دار األهليـــة للنشـــر والتوزيع}، صـــدرت مجموعة شـــعرية جديدة بعنوان «ليـــس تماما}، 

للشاعر واإلعالمي الفلسطيني يوسف الشايب.

اإلخالل باآلداب الجميلة

} أمام هذا الزخم غير المعهود من 
اإلنتاج الروائي في الوطن العربي، يحّق 

لنا أن نتساءل عن دوافع إقبال الكّتاب 
على الرواية أكثر من سواها، وعن 

أسباب تضّخم عدد ممارسيها، حتى 
أولئك الذين ال يملكون خبرة وال موهبة، 
فقد اختلط الحابل بالنابل حتى صار من 

الضروري اليوم غربلة المتن لفرز الُبّر 
عن الزؤان.

فأما المتمّرسون، فمنهم من يملك 
مشروعا روائّيا جاّدا يبنيه لبنة لبنة، 

ومنهم من تبناها ألنها باتت موضة 
العصر العربي، الذي ما عاد يحتفي 

باألجناس األخرى قدر اهتمامه باإلنتاج 
الروائي. ومنهم من رأى فيها طريقا 

سهال إلى الشهرة والكسب المجزي بعد 
انتشار جوائز ُمطِمعة، فهجروا القصة 
والمسرح والدراسة والشعر والبحوث 

األكاديمية، التي غدت دون الرواية 
أهمية من حيث ضمان الريع وشرف 

المنزلة.
وأما أولئك الذين اقتحموها دون 

سابق إلمام بشروطها وأدواتها الفنية 
فدوافعهم في الظاهر شبيهة بالفئة 

األولى، من جهة االنخراط في الموضة 
والطمع في الشهرة، ولكنها في الواقع 
تذّكر بدوافع إقبال العرب على قصيدة 

النثر، حيث استسهلها خلق كثير لم 
ير فيها غير كالم منثور يلفه الغموض، 

فيما رّوادها أتوها عن وعي تام 
بلغتها وإيقاعها الداخلي وصورها 

واستعاراتها ومجازاتها، وإن كانوا قد 
نهلوا في البدء من تجارب أعالم الشعر 

الفرنسي بخاصة واألوروبي بعامة.
هذه الفئة، التي تسيء إساءة بالغة 

إلى األدب الروائي العربي، تضّم في 
عمومها أناسا من شتى األعمار ومن 
مختلف المجاالت، حتى الدينية منها 

كالداعية عمرو خالد، والسياسية 
كبعض القادة العرب، جربوا الرواية 
دون وعي بشروطها الفنية، وأحيانا 

دون إلمام بقواعد اللغة أصال، لمجرد 
أنهم يعتقدون أن لهم حكاية جديرة 

بأن تروى، أو تجربة تخرج عن مألوف 
التجارب، فإذا حالهم كحال من يخال 
نفسه فكاهّيا لمجرد أن نكاته تضحك 

أقرانه، أو قائدا سياسيا تعبده 
الجماهير ألن سكان حارته يشربون 

كالمه شربا، أو عندليبا جديدا لمجرد أن 
شّلته تطرب ألهازيجه.

ولعّل السبب األساس في استفحال 
هذه الظاهرة غياب سلطة نقدية صارمة، 

في حكمها الحدُّ بين الجودة والّرداءة، 
شريطة أال تكون داخل المؤسسات 

األكاديمية التي تسّوي عادة في تطبيقها 
المناهَج الحديثَة بين الجّيد والرديء، 

بل في الصحف السيارة والمجالت 
األدبية والثقافية، على غرار ما هو 

موجود في البلدان الغربية. صحيح 
أن ال وجود لقانون يحظر على أيٍّ كان 
أن يقترف الضحالة، ال سّيما في إطار 

النشر على الحساب الخاص، ولكن 
ا – أمٌر واجٌب، على  فضحه وعقابه – أدبّيً

األقّل بتهمة اإلخالل باآلداب الجميلة.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم في باريس
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} عرف برنامج الكاميرا الخفية في 
الوطن العربي منذ العام 2012 تحوال 

جذريا في اللون والرائحة والطعم، 
فأصبحت جّل إن لم نقل كّل الكاميرات 
الخفية العربية بال لون وال رائحة وال 

طعم، بل باتت تأتينا في شكل ُطعم يوضع 
للضيف النجم ليكون صاحب المقلب هو 
النجم الفاعل دائما وأبدا، والضيف الذي 

وقع في الفخ هو المفعول به أبدا، ولو مع 
بعض التحالف أحيانا مع صديقه النجم.

”رامز ثعلب الصحراء“ 2012، ”رامز 
عنخ آمون“ 2013، ”رامز قرش البحر“ 2014، 

”رامز واكل الجو“ 2015، وأخيرا وليس 
آخرا طبعا ”رامز يلعب بالنار“ 2016، كّلها 
كاميرات خفية في شكل ”مقالب“ ابتدعها 

رامز وتعّممت على بقّية الكاميرات 
العربّية، أساسها فكرة شيطانية واحدة 
تتكّرر على امتداد شهر واحد، هو شهر 

رمضان الدرامي، ويكون ضحّيتها في كّل 
يوم نجم تلفزيوني أو شخصية عامة، 

يقع التنكيل به أو بها باتفاق، رّبما، أو 
دونه مع صاحب ”المقلب“ ليعّم الضرب 
والصفع والركل إثر اكتشاف المقلب، ثّم 

يتحّول المشهد بقدرة قادر إلى ضحك 
هستيري مع صاحب المقلب الصديق 

اللدود الذي ليس لعبثه حدود.
هذه النوعّية الُمبتكرة من الكاميرا 

الخفّية العنيفة والُمزعجة إلى حّد الغثيان 
أحيانا، ظهرت بوادرها األولى إثر ثورات 
ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي، 
التي عّممت الدم في كّل موطئ قدم طالته 

الثورة والثروة.
مبدأ التمثيل، ظّل قائما وبقّوة في مثل 
هذه النوعّية من الكاميرا الخفية الجديدة، 
كسابقاتها من الكاميرا الخفية قبل حّمام 
الدم الذي طال أراضينا العربّية من الماء 
إلى الماء، لكّن التمثيل هنا بات ُمضاعفا 

في غالبّيته، حيث يتحّول الضيف بتواطؤ 
ُمسبق -ربما، مّرة أخرى غير بريئة هذه 

المّرة- مع صاحب المقلب إلى ممّثل 
حقيقّي، ينفعل ويتفاعل مع المكيدة التي 

وقع فيها شتما وصفعا، ورّش ماء على 
ُمضّيفه، وبالمناسبة الحظوا ذاك الحضور 
الغريب لقارورة الماء مع نهاية كّل حلقة، 
لتقوم بدورين ال محيد عنهما في مقالب 

رامز، رشه بالماء وما وراء الحركة 
المكّررة مرارا وتكرارا من إعالن مبّطن 

لـ“الماركة“.
ومع انتهاء هذا الرش األقرب 

إلى الرشق بالحجارة، يقع التطّهر 
الكاترسيسي المسرحي، بين الضيف 

وُمضّيفه، فينقلب المقلب من فاجعة إلى 
هاجعة، ليسترسل الضيف في الضحك 

حتى الثمالة من براعة الحبكة وشراسة 
الفاعل.

طبعا، هذه النوعية من الكاميرا 
الخفية تتطّلب إمكانيات لوجستية خارقة 

للعادة وغير مسبوقة أصال، من طاقم 
تمثيلي ضخم وكاميرات مخفية وأخرى 

محمولة قد يفوق عددها ما يتطّلبه 
تصوير فيلم سينمائي أحيانا، هذا 

عالوة على ُمدعمات الحكاية المكيدة من 
مروحيات حينا، ورشاشات حينا آخر، 

بل وحتى سمكة قرش اصطناعية عابرة 
للمحيطات في حيلة أخرى، ليبقى السؤال 

األهم هنا: أين تلك الضحكة الخالصة 
التي عّودتنا عليها الكاميرا الخفّية في 

بداياتها العفوّية؟
هنا نستحضر ما بّثته قناة 

”الجنوبّية“ التونسية الخاصة في 
رمضان األخير، من خالل الكاميرا الخفية 
الُمعنونة بـ“حشيشة رمضان“ والتي أبدع 
في تقمص شخصياتها بحرفّية أقرب إلى 

العفوّية الممثل محسن الجواني، وهي 
الغاية األساسية واألولى للكاميرا الخفية 

األصيلة، إظهار الطاقات التمثيلية الكامنة 
في بطل السلسلة من ناحية وُمشاركة 
عامة الناس فكرة الحلقات من ناحية 

ثانية وثالثة وألف..
فأن نضحك مع عموم الناس أبقى 

وأفيد من الضحك على ذقون الناس 
بكاميرا خفية في غالبيتها ُمفبركة مع 

تحالف ُممنهج مع الضيف النجم الذي 
نراه في المسلسالت وعلى المسارح 

وأيضا في الكاميرا الخفية، ولم يبق إّال 
أن نفتح الحنفّية فيخرج لنا مع قطرات 

الماء الُمنسابة.
الكاميرا الخفية األصلّية من الشعب 
وإلى الشعب، تأتينا في كّل يوم بحكاية 
وحبكة وبطل، هو في األصل ابن األرض 

الكادح ال النجم الصاعد إلى السماء، 
فُنشاطره اللون والرائحة والطعم 

التي ُتشبهنا وال تشّوهنا، وقديما قيل 
”البساطة سر الجمال“، واليوم نقول “ِسر 
على خطى ”حشيشة“ رمضان، ولن تشعر 

بالرمضاء“. 

البساطة سر الجمال

 
 

هشام السيد

} كانــــت المفارقــــة فــــي مسلســــل ”الميزان“ 
الــــذي عرض في رمضــــان الماضي أن تقمص 
الممثــــل والمطــــرب المصــــري أحمــــد فهمي 
شــــخصية تدعى عمرو أميــــن، ما حمل الكثير 
من اإلســــقاطات علــــى مذيعيــــن معروفين في 
اإلعالم المصري، وهو أمر شــــغل رواد مواقع 
التواصــــل االجتماعي لتخمين من هو المذيع 
المقصود، خاصة أنه ظهر في ثوب االنتهازي 

والمتحّيل.
في لقاء مع ”العرب“ قال فهمي إن شخصية 
عمرو أمين طموحة، لكن الحياة لوثتها، لذلك 
ال يمكــــن الجزم بأنه مذنــــب بالكامل، كما أنه 
ال يوجد شــــخص خــــرج للحيــــاة العملية إال 

وأصابه جزء من التلوث.
حول المقصود من الشخصية، خاصة في 
ظل االسم الدال، قال فهمي ”األمر جاء بمحض 
الصدفــــة، كنــــا نبحــــث فقط عن اســــم يتذكره 
الناس وهذا ما حدث فعليا، لكن الشــــخصية 
المكتوبة على الورق كانت لها استقاللية تامة 

عن أّي مثال في الواقع“.

حياد مزعوم

اعتــــرف فهمــــي بــــأن أصعــــب تفاصيــــل 
الشخصية تمثلت في كيفية إيصال المعلومة 
بشــــكل يبــــدو حياديــــا، بينما هــــو مذيع غير 
حيــــادي، فطريقــــة اإلقناع تعتمــــد على حركة 
الجســــد ونظرة العين واالبتسامة عند التهكم 

على أّي معلومة.
ويقــــول في هذا الخصــــوص ”لهذا عكفت 
على دراســــة كل التفاصيل الصغيرة الخاصة 
بكبــــار المذيعيــــن في مصر والعالــــم، ألتمكن 
فــــي النهاية من إقنــــاع المشــــاهد بحياديتي 
المزعومة، رغم أن المشاهد نفسه يعرف أنني 

أكذب“.

ورغم أنه جّســــد من قبل شخصية المذيع 
في مسلسل ”طريقي“، فضال عن عمله األصلي 
كمقــــدم لبرنامج ”محبوب العرب“ على قنوات 
(أم بي ســــي) فقد انتاب فهمــــي قدر من القلق 
قبل تجســــيد شــــخصية عمــــرو أميــــن، كون 
المذيع السياســــي يمتلك مقومات تختلف عن 

مقومات باقي زمالئه.
وقــــال فهمي ”إن المذيع من الشــــخصيات 
التــــي يمكــــن تقديمهــــا أكثر من مــــرة“، مدلال 
علــــى أن مروان علوي في مسلســــل ”طريقي“ 
يختلف تماما عن عمــــرو أمين في ”الميزان“، 
حيث كان األول مذيعا بالراديو في ســــتينات 
القرن الماضي، يحب الموســــيقى ويكتشــــف 
المواهب، بينما الثاني يسير وفقا لتوجيهات 
سياسية ويســــعى للحصول على كل ما يمت 

بصلة إلى المال والسلطة.
وأكد فهمي لـ“العــــرب“ أنه يحاول بالفعل 
التوجــــه إلى تجســــيد الشــــخصيات المركبة 
فــــي الســــنوات الماضية، بداية من مسلســــل 
”الداعيــــة“ الــــذي قدم فيه شــــخصية الشــــيخ 
حسن الداعية الذي يحمل الكثير من الجوانب 

اإلنسانية والرومانسية.
ورغم تأكيد فهمي على ســــعيه إلى تمييز 
شــــخصية المذيع عمرو أمين حتى يبتعد عن 
فخ التشابه أو اإلســــقاط على شخصية مذيع 
بعينه، فإنه يرى أن اإلعالم العربي والمصري 
ال يــــزال أداة في يد الدولة إليصال رســــائلها 

للشعب والعكس صحيح.
ويقــــول ”لهــــذا ال يوجد ما يســــمى إعالم 
محايد مئة بالمئــــة، فإما أن يتبع الدولة وإما 
أن يخضــــع لســــلطة رجال األعمــــال أصحاب 
الفضائيــــات الخاصــــة الذيــــن يتحكمون في 
اإلعــــالم، ومن ثــــم يوجهون الــــرأي العام من 

خالل شاشاتهم“.
ومــــع ذلــــك، يرى فهمــــي أن أزمــــة اإلعالم 
العربــــي تكمن في عدم وجــــود رادع، ويوضح 
”وعليه ال بــــد من تفعيل القانــــون ليطبق على 
اإلعالميين جميعا، الكبير قبل الصغير، وذلك 
ال ينفي وجــــود إعالميين لديهــــم حيادية في 

طرح القضايا التي تهم المواطن“.
نجاح أحمد فهمي الدرامي في الســــنوات 
األخيرة لم ينســــه عشــــقه األول للغناء، حيث 
بدأ مع فرقة ”واما الموسيقية“، ويستعد اآلن 
لتســــجيل أغنيته الجديدة التي يبحث لها عن 

اســــم مختلف وجديد ليعود مــــن خاللها إلى 
الســــاحة الغنائية بعد فترة غياب النشــــغاله 

بأعماله السينمائية والدرامية.

بني الغناء والتمثيل

مــــع أن أحمد فهمي أشــــار لـ“العرب“ إلى 
عدم وجود مشــــروع ألبوم غنائــــي كامل لديه 
اآلن، إّال أنــــه يكــــرس اهتمامه فــــي الغناء مع 
فرقة ”واما“، حيث مــــن المقرر أن تعد الفرقة 
خــــالل الفتــــرة المقبلة أغنية جماعية ســــوف 
يتم تصويــــر الكليب الخاص بهــــا قبل نهاية 

الصيف الحالي.
وفســــر فهمي حضوره المؤثر في الدراما 
التلفزيونيــــة الــــذي قابلــــه غيــــاب ملفت عن 
الســــينما، بقولــــه ”لم يعرض علّي ســــيناريو 
لفيلــــم متميــــز خــــالل الفترة الماضيــــة، لذلك 
فضلــــت البقــــاء بعيــــدا عــــن الســــينما حتى 

ال يكــــون الظهــــور باهتــــا“. وأضــــاف أنــــه ال 
يتعجل الســــينما (في مصــــر) التي تعاني من 
وعكــــة اقتصادية في الوقــــت الحالي، ما دفع 
عددا كبيرا مــــن صناعها إلى إنتــــاج الدراما 
التلفزيونيــــة، األمر الذي انعكس إيجابا عليه 

شخصيا في الفترة األخيرة.
وأوضــــح فهمي أنــــه يتمنــــى تقديم عمل 
كوميدي، لكنه لم يجد سيناريو يقدمه ويخرج 
طاقاته الكوميدية التي ال يعرفها الناس عنه، 
وتمنــــى أن تكــــون إطاللتــــه الكوميديــــة على 
خشبة المسرح الذي يعشقه ويمنعه عنه فقط 

عامل الوقت والتفرغ الذي يحتاجه.
وكان فهمــــي قــــد قدم مسلســــل ”ســــمرا“ 
وهو إنتاج مشــــترك مصري- لبناني وُعرض 
قبل الموســــم الرمضاني مــــع اللبنانية نادين 
نجيــــم وإخراج الســــورية رشــــا شــــربتجي، 
ودارت أحداثه عن الالجئين المهّمشين الذين 
أهملتهم الحياة، فجاء الحب ليدعمهم ببعض 

اإلنصاف.
وحــــول هذه التجربة قــــال فهمي ”اإلنتاج 
المشــــترك يعــــود بفائــــدة كبيــــرة علــــى الفن 
العربي، ألنه يتيح مســــاحة من التعارف بين 
الممثلين من األقطار المختلفة، إلى جانب أنه 
يتيح للممثل التعرف على مدارس متنوعة في 
التمثيــــل واإلخراج وطــــرح مواضيع وقضايا 

متعددة“. 

عالء الدين العالم

} كعادتـــه في األعوام األخيرة، يقتبس املخرج 
ســـامر برقاوي من فيلم أجنبـــي ”أو مجموعة 
أفالم كما يورد في الشـــارة“ دون اإلشـــارة إلى 
فيلم بعينه، مثلما هي احلال في مسلسل ”نص 
يوم“ الذي عرض في رمضان املاضي. املسلسل 
املأخـــوذ من فيلـــم ”اخلطيئة األصليـــة“ ملايكل 
(تيم  كريســـتوفر، يطرح قصة ”مّيـــار قلعجي“ 
حســـن) الشـــاب املقتدر الذي يعود من أوروبا 

إلى لبنان ليتابع عمل أبيه املتوفى حديثا.
(ناديـــن جنيم)  يلتقـــي قلعجي بـ“ميســـا“ 
فيحبها، ويتزوجها على الفور، ومن ثم تنتهي 
عالقتهما بهروب ميســـا من بيـــت مّيار بعد أن 
تســـرقه، لينطلـــق العمـــل في حبكة بوليســـية 
يحكمها ســـعي قلعجـــي لالنتقام مـــن حبيبته 

اخلائنة.
وفي طريقـــه لالنتقام يكتشـــف قلعجي أن 
تاريخا زاخرا بالنصـــب واالحتيال  لـ“ميســـا“ 
والسرقة وانتحال الشخصيات، يلتقي قلعجي 
بحبيبته صدفـــة، فال يقتلها، بـــل تقنعه بأنها 
ضحية مجتمـــع قاس وأخ لئيـــم، فيعود إليها 
ويقـــرران الهرب.. فتهرب وحدهـــا وتتركه مرة 

أخرى.
وال يرقى فيلـــم ”اخلطيئة األصلية“، بطولة 
أجنلينـــا جولـــي وأنطونيـــو بانديـــراس، إلى 
مصـــاف األفـــالم العمالقـــة ذات البصمـــة في 
التاريخ السينمائي (كما هي احلال في العّراب 
مثال)، إمنا يندرج حتت مظلة األفالم الترفيهية 
التي حتمل جرعة رومانسية وإباحية أكثر من 

حملها ملقوالت فكرية.
وهو ذات احلال مع ”نص اليوم“، الذي يقدم 
قصة (واقعية) ال متس واقع املشاهد بشيء، وال 
تتخـــذ من الواقع املعيش فـــي املنطقة منطلقا، 
فالعمـــل على امتداده يتخـــذ املنحى الترفيهي 

الذي ينتهجه الفيلم، بينما يتم تغليف اإلباحي 
مبشـــاهد حتيل إلـــى العمليات اجلنســـية وال 
تصورها، ال سيما مع طبيعة التلفزيون العربي 
التي ال تتقبل املشـــاهد املباشـــرة، زد على ذلك 
ضياع هوية العمل فالبطـــل ميار قلعجي (تيم 
(أويس  حسن) سوري، كذلك احلال مع ”جابر“ 
مخلالتـــي)، إذ يتضح من لهجته أنه ســـوري، 

بينمـــا باقـــي الشـــخصيات كلهـــا لبنانية، 
ومنها أخت جابر ”ميسا“ (نادين جنيم)، 
ما يدلل على عدم التفات القائمني على 

العمل إلى هوية عملهم املقدم.
وفي ظل بســـاطة العمل املقدم على 
صعيد الصـــورة واحلكاية واملوضوع، 

يبقـــى احلديث عـــن األداء هـــو الوحيد 
اجلديـــر بالذكـــر، ال يخفى عـــن متابع 

”نـــص يـــوم“ أن كاميـــرا برقـــاوي 
تعمل جاهدة طيلة املسلسل على 

نسيب  نادين  جماليات  إظهار 
جنيـــم، ســـواء علـــى صعيد 
الشـــكل الذي ما فتـــئ يتغّير 
علـــى امتداد العمل (وهذا ما 
تفرضه حبكة العمل أساسا)، 
حيث تظهر نادين جنيم في كل 

شخصية من الشخصيات التي 
تؤديها على امتداد العمل ”يارا، 

بكامل أناقتها في  ميســـا، روال..“ 
أغلب األحيان، دون أن تقدم متايزا 
ولو صغيرا بني شخصية وأخرى، 
بل ال وجـــود لتمايز بـــني انفعال 

وآخر.
فناديـــن لم ُتظهـــر في ”نص 
أو  متثيليـــة  أدوات  أي  يـــوم“ 
قـــدرات جتســـيدية ال ســـيما 
مع تعقيد شـــخصياتها التي 
تـــؤدي دوريـــن متداخلـــني، 

األول شخصية ميسا الفتاة اللقيطة التي تربت 
في ميتم، والثاني مجموع األدوار التي تلعبها 
شخصية ميســـا في مغامراتها االحتيالية، إذ 
تبدو جنيم في كل الشـــخصيات هي ذاتها دون 
أدنـــى اختالف بني شـــخصية وأخرى عدا لون 

الشعر والعدسات.
وعلـــى العكس من ذلك يقدم املمثل الشـــاب 
أويس مخلالتي من خالل شـــخصية جابر أداء 
محكمـــا صادقا، ابتداًء مـــن اختيار ”الكاركتر“ 
للشخصية وانتهاء باتساق خطاب الشخصية 

مع ما تقوم به من أفعال خارجة عن القانون.
احتل تيم حسن موقعا متقدما بني املمثلني 
السوريني من جيله، فهو الذي قدم أدوارا متقنة 
فـــي الدرامـــا التلفزيونية الســـورية في العقد 

املنقضي، أبرزها دوره في مسلســـل ”االنتظار“ 
(٢٠٠٦) من إخراج الليث حجو.

قدم حسن شخصية ”عبود“  في ”االنتظار“ 
التـــي علقت فـــي أذهان الســـوريني لســـنوات 
طويلة بعد عرض املسلســـل، كونه أتقن حينها 
تقدمي شخصية تنتمي إلى القاع السوري، إلى 
العشـــوائيات حيث يدفع الفقر والظلم بالناس 
إلـــى التقاتل لتحصيل لقمـــة العيش في غمرة 
انتظار مجهول عاشته فئات عديدة من الشعب 

السوري قبيل الثورة.
أيقونـــة الشـــباب الســـوري  كان ”عبـــود“ 
املهمش في العشـــوائيات املتناثرة على أطراف 
العاصمة، هو ”روبن هود“ هذه املناطق، يحمل 
بداخلـــه أخالق الفروســـية رغم أنـــه صعلوك 

يسرق وينهب.
مـــا يعيد هذه الشـــخصية إلـــى األذهان 
اليـــوم، هـــو االنحدار الـــذي وصل إليه 
أداء حسن في شخصية مّيار قلعجي، 
فيظهر أداء حســـن واهنـــا بانفعاالت 
مصطنعـــة وأداء غيـــر صـــادق لـــم 
يشـــتغل عليه حســـن كما هي احلال 
مـــع شـــخصياته الســـابقة، أيضـــا 
التزامه بحركات ووضعيات جسدية 
ال يؤديهـــا إّال املبتدئـــون فـــي حقل 
التمثيل، ما أظهر حسن في أضعف 
أداء يقدمه منذ ظهوره في مسلسل 
”الزير الســـالم“ بعيـــد تخرجه من 

املعهد العالي للفنون املسرحية.
ولـــم يبق بذلك مـــن تيم املمثل 
الذي قدم أدوارا ال تنسى في أعمال 
”التغريبـــة الفلســـطينية“، ”ربيـــع 
إّال مظهره  و“زمن العـــار..“  قرطبة“ 
املناســـب خلدمة هـــدف العمل في 

الترويج والترفيه.

«محبوب العرب} يتحايل على المشاهدين في «الميزان} 

«نص يوم} عمل تلفزيوني على مقاس اإلنتاج والترويج

أثار املمثل واملطرب املصري أحمد فهمي الكثير من اجلدل بدوره في مسلسل ”امليزان“ 
مع غادة عادل الذي عرض في شهر رمضان املاضي، بعدما جّسد شخصية مذيع ينتهز 

الفرص ويسعى للوصول أعلى هرم النفوذ والسطوة.

يكاد يكون مسلسل ”نص يوم“، إعداد وإخراج سامر برقاوي، الذي عرض في رمضان 
األخير على فضائيات عدة، نســــــخة كربونية عّما قدمه املخرج ذاته في األعوام الســــــابقة، 
حتديدا مسلسله ”لو“ (2014)، ومسلسل ”تشيللو“ (2015)، املخرج ذاته، واألبطال أنفسهم 
”تيم حســــــن، نادين نسيب جنيم“، وال تغيير أيضا على مستوى الطرح السطحي واحلبكة 

البوليسية.

[ أحمد فهمي يثير الجدل حول شخصية اإلعالمي االنتهازي

شخصية طموحة، لكن الحياة لوثتها

صابر بن عامر
صحافي من تونس

أحمد فهمي يـــرى اإلعالم العربي 

والمصـــري ال يـــزال أداة فـــي يـــد 
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} لنــدن - أفادت دراســـة جديدة بأن الضغط 
باألصابع على مناطق معّينة من اجلسم، رمبا 
يساعد مريضات ســـرطان الثدي على مقاومة 

الشعور باإلجهاد.
وتبـــّني من الدراســـة أن مريضات شـــفني 
من ســـرطان الثدي وقل لديهن بنســـبة كبيرة 
الشـــعور باإلجهاد بعد اســـتخدام هذا العالج 
مقارنة بنساء أخريات واصلن العالج العادي 

مع األطباء.
وقالـــت ســـوزان زيـــك، التي قـــادت فريق 
البحـــث وهـــي من جامعـــة ميشـــيغان، ”هذه 
وســـيلة تدّخل قليلة التكلفـــة وقليلة املخاطر 
للمساعدة في التغلب على اإلجهاد لدى الكثير 

من النساء بعد الشفاء من سرطان الثدي“.
وأشـــارت زيـــك وزمالؤهـــا فـــي دوريـــة 
اجلمعية الطبيـــة األميركية لعلوم األورام إلى 
قلة العالجات املتوفـــرة لإلجهاد الذي يصيب 
الكثير من النســـاء بعد الشـــفاء من ســـرطان 

الثدي.
والضغط علـــى نقاط محددة من اجلســـم 
باألصابع أو باستخدام أدوات، يشبه إلى حد 

كبير الوخز باإلبر لكن دون استخدام اإلبر.
وفي الدراسة اجلديدة وزع الباحثون 288 

امرأة شـــفني من سرطان الثدي على ثالث 
مجموعات. وطلب من املجموعة األولى 
مواصلة العـــالج العـــادي بينما تلقت 

النسوة في املجموعة الثانية العالج 
بالضغط على نقاط االسترخاء في 
اجلســـم. أما املجموعة األخيرة 

فعوجلت النساء فيها بالضغط 
على نقاط التحفيز في اجلسم 

بهدف زيادة الطاقة.
وفـــي بدايـــة الدراســـة 
عّرف الباحثون املشاركات 
اســـتخدامهن  كيفية  على 
لهـــذا األســـلوب العالجي 
من خالل الضغط في حركة 

دائرية لثالث دقائق كل يوم 
وعلى مدى ستة أسابيع. ومت 

تقييـــم قدرتهن على عالج أنفســـهن في بداية 
الدراسة وفي منتصفها ولدى انتهائها.

وفي البداية سجلت النساء خمس درجات 
في املتوســـط وفق مقيـــاس يتراوح بني 0 و10 
درجـــات، حيث تشـــير الدرجـــات العالية إلى 

شعور كبير باإلجهاد.
ولدى نهاية األســـابيع الســـتة سجل نحو 
66 باملئة من أعضاء مجموعة العالج بالضغط 
علـــى نقـــاط االســـترخاء ونحـــو 61 باملئة من 
أعضـــاء مجموعة الضغط على نقاط التحفيز، 
أقـــل مـــن أربـــع درجات في مؤشـــر الشـــعور 
باإلجهاد، وهو معدل يعتبر عاديا. وفي املقابل 
لم يســـجل هذا املعدل إال 31 باملئة من أعضاء 

فريق العالج العادي.
وبعـــد أربعـــة أســـابيع أخـــرى ســـجلت 
املشـــاركات فـــي مجموعتي العـــالج بالضغط 
على نقاط االســـترخاء ونقاط التحفيز درجات 
إجهـــاد طبيعية بنســـبة تتراوح بـــني 56 و61 
باملئة على الترتيب مقارنة بنحو 30 باملئة في 

املجموعة األخرى.
وقال الباحثون إن هذه النتائج تتسق مع 
جتارب أخرى أقل نطاقا اختبرت هذا األسلوب 

في عالج اإلجهاد.
وأفـــادت دراســـة أميركية أخـــرى بأن 
ممارســـة الرياضة بانتظام حتّسن ذاكرة 
الســـيدات الناجيات من ســـرطان الثدي، 
أكثر أنواع األورام شيوعا بني النساء 

حول العالم.
بكليـــة  الباحثـــون  وأوضـــح 
الطـــب جامعة ”نورث وســـترن“ 
األميركيـــة، أن الناجيـــات مـــن 
سرطان الثدي غالبا ما يواجهن 
ونشروا  الذاكرة،  في  مشاكل 
نتائج دراســـتهم في دورية 

”علم األورام النفسي“.
الكامنة  األســـباب  وعن 
وراء ذلـــك، قـــال الباحثون 
إن مشـــاعر اخلوف الشـــديد 
واإلرهاق التي تنتاب النســـاء 

بعد فترة من تلقي عالج ســـرطان الثدي، تؤثر 
عليهن عاطفيا وجتعلهن عرضة النعدام الثقة، 
وميكـــن أن تؤثر على العقل وتقود إلى إحداث 

مشاكل في الذاكرة.
ولكشـــف العالقـــة بني ممارســـة الرياضة 
وتقوية ذاكرة الســـيدات الناجيات من سرطان 
الثدي، تابع الباحثون حالة ألف و477 ســـيدة، 
جنحن في محاربة ســـرطان الثـــدي بعد تلقي 
العالج. ووجد الباحثون أنه كلما زاد النشاط 
البدني، حتّســـنت الذاكرة لـــدى الناجيات من 

سرطان الثدي.
ووفقـــا للوكالة الدولية ألبحاث الســـرطان 
التابعة ملنظمة الصحة العاملية، فإن ســـرطان 
الثـــدي هـــو أكثر أنـــواع األورام شـــيوعا بني 
النســـاء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة 

الشرق األوسط خاصة، إذ يتم تشخيص نحو 
1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي 
بحياة أكثر من 450 ألف ســـيدة ســـنويا حول 

العالم.
وجمع باحثون معطيات اســـتنادا إلى 180 
دراســـة تؤكد كلها أن النشـــاط البدني يختزل 
خطر اإلصابة بسرطاني القولون والثدي عند 
رياضيني كبـــار، كما أن نتائج هذه الدراســـة 
حتتمـــل الوقايـــة مـــن ســـرطان البروســـتات 
وجتعل الوقاية من سرطان الرئة ممكنة. وفي 
املقابل فإن الوزن الزائد مرتبط بخطر اإلصابة 
بســـرطان القولون والكلية واملريء وبسرطان 

الثدي عند النساء في سن اليأس.
ويرى الطبيب الرياضـــي فريرك باومان، 
أن الرياضـــة واحلركـــة وســـيلتان ملعاجلـــة 

اآلثـــار اجلانبيـــة ملـــرض الســـرطان. وخالل 
إدارة باومـــان ملجموعـــة البحـــث فـــي أحـــد 
املعاهـــد الرياضيـــة مبدينـــة كولونيا، الحظ 
حتّســـنا ملحوظا في النتائـــج، وذلك إضافة 
إلى انخفاض في معدل اجلسيمات املسؤولة 
عـــن شـــيخوخة اخلاليـــا وحتفيـــز اخلاليا 

السرطانية.

} واشــنطن - أظهرت دراســـة كندية نشـــرت 
نتائجها في الواليات املتحدة أن األشـــخاص 
الذين يتلقون وحدات دم من متبرعني إناثا أو 
شـــبانا من اجلنســـني لديهم حظوظ أدنى في 

البقاء على قيد احلياة.
وقـــال دين فيرغوســـن، مديـــر برنامج علم 
األوبئـــة الســـريرية فـــي مستشـــفى أوتـــاوا 
الكندي، واملشـــرف على الدراســـة التي نشرت 
نتائجها فـــي مجلة ”غاما إنترنل ميديســـني“ 
الطبية، إن ”هذه النتائـــج مفاجئة وتدفع إلى 
االعتقـــاد بأنه في حال كنتم في حاجة إلى نقل 
دم، ميكـــن للنتائج الســـريرية أن تتأثر بســـن 
املتبرع وجنسه“. لكنه أشار إلى أن ”دراستنا 
تقوم على املالحظة، ما يعني أننا غير قادرين 

على استخالص نتائج نهائية“.
وخلـــص الباحثون إلـــى أن املرضى الذين 
تلقوا وحـــدات دم من امرأة كانـــوا يواجهون 
خطـــر وفاة ملختلف األســـباب أكبـــر بـ8 باملئة 
لكل وحدة دم يتم تلقيها مقارنة مع األشخاص 
الذين يحصلـــون على وحـــدات دم من متبرع 

رجل.
والحـــظ الباحثـــون نتائج مشـــابهة لدى 
األشخاص الذين يتلقون وحدات دم من شبان 
بـــني ســـن 17 و20 عاما، فقـــد كان خطر الوفاة 
أعلى بنســـبة 8 باملئة عن كل وحدة دم منقولة 
مقارنـــة مع اخلطـــر القائم في حـــال كان عمر 

املتبرع يتراوح بني 40 و50 عاما.

ويشير األطباء إلى أنه في كل مرة يتم فيها 
التبـــرع بالدم يفقد املتبرع بعض احلديد الذي 
يحتويه جسمه والذي كلما ارتفع مستواه في 

الدم يزيد من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب، 
كما أن احلديد يعّجل بأكســـدة الكوليستيرول 

ويزيد من تلف الشرايني الصغيرة.

ويقول جيروم ســـوليفان، األستاذ بجامعة 
فلوريدا األميركيـــة، إن الذين يتبرعون بدمهم 
مرة واحدة على األقل كل سنة، هم أقل تعرضا 
لإلصابـــة بأمراض الدورة الدموية وســـرطان 
الدم. وأوردت إحدى املجالت الطبية أن التبرع 
بالدم ينشـــط النخاع العظمي (وهو املسؤول 
الوحيد في اجلســـم عن تكويـــن خاليا الدم). 
فبينمـــا يتجدد دم اإلنســـان طبيعيـــا كل 120 
يومـــا، يتجدد دم املتبـــرع املنتظم كل 20 يوما 
فقط أي أســـرع بســـتة أضعاف، كما أن خاليا 
الدم اجلديدة أنشـــط في نقل األكســـوجني إلى 
أعضاء اجلســـم، مما يؤدى إلى زيادة النشاط 

واحليوية.
وللتبـــرع يشـــترط أن يتراوح الســـن بني 
18 و60 عامـــا وأن يكـــون الـــوزن أكثـــر من 50 
كيلوغراما، وأن يكون معدل التبرع لإلناث كل 
4 شـــهور وللذكور كل 3 شهور. ويفضل تناول 
وجبة خفيفة، بالنسبة إلى املتبرعني ألول مرة، 

قبل التبرع بأكثر من ساعتني.
وعادة يقوم مركز نقل الدم بالكشف الطبي 
على املتبرع للتأكد من خلوه من األمراض كما 
يتم حتليل الدم للتأكد من سالمته من األمراض 
التي تنتقل عن طريق الدم. وغالبا ما يستغرق 
زمن التبرع حوالي عشـــر دقائق. وبعد انتهاء 
التبرع يســـتريح املتبرع قليال ويتناول أثناء 
ذلك مشـــروبا من العصير، وميكنه بعد ذلك أن 

يزاول عمله اليومي املعتاد.

} برلــني - أثبتـــت التجـــارب املخبريـــة أن 
املعكرونـــة في حد ذاتهـــا ال تزيد الوزن وإمنا 
املشـــكلة تتمثـــل عـــادة فـــي اإلضافـــات التي 
تســـتخدم معها مثل القشـــدة واجلنب وأنواع 
الصلصـــة املختلفـــة التـــي تزيـــد مـــن كمية 

السعرات احلرارية في وجبة املعكرونة.
ووفقـــا لبيانات اجلمعية األملانية للتغذية، 
فـــإن عدد الســـعرات احلرارية فـــي املعكرونة 

ال يزيـــد عـــن األرز، كمـــا أن كل 100 غرام منها 
حتتوي على 134 ســـعرة حرارية في املتوسط، 

بحسب نوعية الدقيق املصنوعة منه.
املفاجـــأة هـــي أن املعكرونـــة نفســـها قد 
تكـــون من وســـائل خفض الوزن، لكن بشـــرط 
اتباع بعض اخلطـــوات. وتتمثل النقطة األهم 
في اختيـــار املعكرونة املصنوعـــة من الدقيق 
الغامق والتي تســـاعد على رفع معدل الســـكر 
فـــي الدم بشـــكل بطـــيء وبالتالي تســـّرع من 
الشـــعور بالشـــبع. كما تلعب طريقـــة الطهي 
أيضا دورا كبيرا في تأثير الطعام على الوزن، 
وهنـــا ينصح اخلبراء وفقا ملجلـــة ”بريغيته“ 
األملانيـــة، بعدم غلي املعكرونة بشـــكل تام ألن 
هذا يســـهل مـــن عملية التخلص مـــن الدهون 
وعـــدم تخزينها. وال ميكن إغفـــال احملتويات 

التـــي يتم طهيها مـــع املعكرونة، حيث يفضل 
االبتعاد عن املنتجات ذات السعرات احلرارية 

العالية واالعتماد على اخلضروات الطازجة.
وخلصـــت دراســـة نشـــرها موقـــع ”ماي 
األملانـــي إلى أن أفضـــل توقيت لتناول  دوك“ 
الكربوهيـــدرات بشـــكل عـــام للباحثـــني عـــن 
الدراســـة  وشـــملت  املســـاء.  هـــو  الرشـــاقة 
مجموعة من األشـــخاص يعانـــون من الوزن 

الزائد ومت تقســـيمهم إلى مجموعتني، 
األولـــى  املجموعـــة  تناولـــت 

املســـاء  في  الكربوهيدرات 
وزعت  حـــني  فـــي  فقـــط، 
املجموعـــة الثانيـــة نفس 
الكميـــة علـــى الوجبـــات 

الثالث.

وأظهـــر فحص الـــدم املنتظـــم للخاضعني 
للدراســـة على مدار ستة أشـــهر وجود ثالثة 
هرمونـــات فـــي الـــدم وهـــي: هرمون الشـــبع 
املعروف باللبتـــني والذي يفرز خـــالل النهار 
بكميـــات قليلـــة ويزيد ليـــال، وهرمون اجلوع 
املعروف بالغريلني، والذي تزيد نســـبته عادة 
في الدم خالل فترات النهار ويتراجع ليال. أما 
الهرمـــون األخير فهو أديبونكتـــني، واملرتبط 
بعمليـــة األيض والـــذي يظهر بكميات 
بســـيطة لدى مـــن يعانون من 
السمنة. وأظهرت النتيجة 
الكربوهيدرات  تناول  أن 
في  ســـاهم  املســـاء  في 
إفراز  معـــدالت  تغييـــر 

الهرمونات الثالثة.

المساج والرياضة يعالجان إجهاد الناجيات من سرطان الثدي
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

مبجرد االنتهاء من اجللســــــات العالجية للســــــرطان، يدخل اجلسم في حالة من اإلجهاد 
الشــــــديد الذي يتطلب نظاما يوميا يحفز القدرة على ســــــرعة استرجاع العافية. ومن هذا 
املنطلق يوصي األطباء النســــــاء الناجيات من ســــــرطان الثدي، بالقيام مبساج في مناطق 

محددة من اجلسم ومبمارسة التمارين الرياضية بانتظام.

[ املساج يرتكز على نقاط محددة ويشبه إلى حد كبير الوخز باإلبر [ ممارسة التمارين تساعد على استرجاع الثقة واألمل

◄ أوضح الباحثون بجامعة أستون 
البريطانية أمام مؤمتر سنوي 

ألمراض القلب في مدينة فلورنسا 
اإليطالية، أن أدوية ”الستاتني“ 

املخفضة للكولسترول حتسن حياة 
مرضى سرطانات الرئة والثدي 

والبروستاتا واألمعاء.

◄ حذرت مؤسسة القلب األملانية 
من أن حرارة الصيف تهدد مرضى 
القلب، حيث يشعر املرضى بالتعب 

واإلرهاق ويواجهون مشاكل 
في الدورة الدموية، باإلضافة 

إلى اضطرابات في نظم القلب 
وانخفاض ضغط الدم.

◄ قال الكثير من األشخاص في 
دراسة أجريت حديثا، إنهم حاولوا 

معرفة ما هي املواد الكيميائية 
املوجودة في منتجات التبغ أو 

دخانه، لكن أغلبهم لم يكن يعرف أي 
مكونات بخالف النيكوتني. وطالبوا 

برؤية هذه املعلومات على علب 
السجائر وعبر اإلنترنت.

◄ أعلن كبار علماء أستراليا 
”نهاية اإليدز“ كقضية صحة عامة 
في الدولة. وقال باحثون إن عدد 
األستراليني الذين يتم تشخيص 

حالتهم على أنهم مصابون مبرض 
نقص املناعة املكتسب ”إيدز“ 

سنويا، قليل جدا حاليا.

◄ قدمت دراسة قامت بفحص 
اجلينات الوراثية ألكثر من 120 ألف 
شخص من أوروبا وآسيا وأفريقيا 
واألميركيتني، أوضح صورة حتى 

اآلن للجينات املسؤولة عن اإلصابة 
بالنوع الثاني من مرض السكري. 

ووضعت الدراسة بذلك نهاية للجدل 
الدائر منذ عقود حول العوامل 

الوراثية التي تؤثر على مخاطر 
اإلصابة مبرض السكري الذي 

يصيب شخصا من كل 10 أشخاص.

حذرت مجلة {فرويندين} األملانية من أن التعرض ألشـــعة الشمس ملدة طويلة خالل الصيف، 
يصيب البشرة بالحساسية الضوئية، والتي تعرف بالتهاب الجلد الضوئي أو تسمم الشمس. 

قال أطباء إنه يمكن مواجهة داء الحركة عبر النظر إلى األمام بالنسبة إلى السيارة، أو الجلوس 
في اتجاه السير بالنسبة إلى القطار، أو الجلوس في املنتصف قرب جناحي الطائرة.

التبرع بالدم يتأثر بشكل مباشر بسن المانح وجنسه

طريقة الطهي واإلضافات تحددان قدرة المعكرونة على تخفيض الوزن

نقل دم من الشبان يخفض أمل البقاء على قيد الحياة

بعد النجاة دورة عالجية بالنشاط والمساج

العالجـــات املتوفرة لإلجهاد الذي 
يصيـــب الكثير مـــن النســـاء بعد 
الشـــفاء من سرطان الثدي، قليلة 

جدا ومكلفة

◄

املعكرونة املصنوعة من الدقيق 
الغامـــق تســـاعد على رفـــع معدل 
الســـكر في الـــدم بشـــكل بطيء 

وتسرع من الشعور بالشبع

◄

ص يعانـــون من الوزن
لى مجموعتني، 

ألولـــى 
ســـاء 
عت

س 
ات 

م ي
الهرمـــون األخير فهو أ
بعمليـــة األيض
بســـيط
الس
أن
في
تغ
الهر

محددة من اجلســـم 
دوات، يشبه إلى حد 

ن استخدام اإلبر.
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بثت وكالـــة ”أعماق“  } الموصــل (العــراق) – 
التابعـــة لتنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية داعش، 
فيديـــو جديدا يظهر فيه الصحافي البريطاني 
جـــون كانتلـــي املختطف لـــدى التنظيم، وهو 
يبعث برســـائل تتحدث عن حجم الدمار الذي 

أحدثه القصف الدولي ملدينة املوصل.
ال يبـــدو اختيـــار الصحافـــي البريطانـــي 
عبثيا في الفيديوهات التي ينشـــرها التنظيم 
املتطرف بني فترة وأخرى، ال سيما في الوقت 
الذي تتحدث فيه التقارير اإلخبارية عن تراجع 
داعش عســـكريا، وهو ما يحاول التنظيم نفيه 
عبر منظومته اإلعالميـــة احلديثة واملتطورة، 
وتغطيتـــه بصورة مبهرة تظهـــر قوته وتبعث 
االطمئنان في صفوف عناصـــره واملتعاطفني 

معه.
ويتعمد التنظيم تسويق صورته من خالل 
كانتلي، كقوة استطاعت إقناع صحافي غربي 
بأيديولوجيتهـــا ”احملقة“، ومتكنت من نشـــر 
أفكارها بصـــوت غربي معروف لدى وســـائل 
اإلعـــالم الغربيـــة، حيث يســـتأنف كانتلي في 
الفيديو مداخالته التـــي يدافع فيها عن أفكار 
وممارســـات وحصاد املواجهات التي خاضها 
داعـــش خاصة في مواجهـــة التحالف الغربي 
الـــذي قادتـــه الواليـــات املتحدة فـــي محاولة 

للقضاء على التنظيم.
ويظهـــر كانتلي فـــي الفيديو أمـــام مباني 
جامعة املوصـــل املهدمة جـــراء القصف، بعد 
ذلـــك ينتقل إلى أحـــد األحياء الســـكنية وفيه 
منازل مهدمة، ومن ثم يتحدث من أمام مصرف 
رئيســـي في املدينة تعـــرض للقصف قبل عيد 

الفطر.
وانتشـــر الفيديو فـــي وســـائل التواصل 
االجتماعـــي بعـــد أيـــام قليلة علـــى اإلصدار 
املرئي األخير ”صـــرح اخلالفة“، الذي يحاول 
من خالله التنظيم نفي التقارير الغربية حول 

خساراته املتواصلة عسكريا، والتأكيد على أن 
”حلم اخلالفـــة“ مازال قائما، لـــم تثنه ”القوى 

املعتدية“.
وكان كانتلي مصّورا صحافيا حرا تعاون 
مـــع صحـــف بريطانية عـــدة منهـــا ”صنداي 
و“صنداي تليغـــراف“، ووكالة األنباء  تاميز“ 
الفرنســـية (فرانس برس)، وغيرها من وسائل 
اإلعـــالم، اخُتِطف فـــي نوفمبر من عـــام ٢٠١٢ 
مع زميله األميركي جيمـــس فولي، الذي قطع 
التنظيم رأسه الحقا، كما قطع رأس الصحافي 
األميركي ستيفن ســـوتلوف، فيما أوكلت إلى 
كانتلـــي من مـــكان احتجازه املجهـــول، مهمة 

تقدمي رسائل إعالمية ”للغرب الكافر“.
وظهر كانتلي في أشـــرطة فيديو عدة وهو 
يتحـــدث أمـــام الكاميـــرا منتقـــدا احلكومتني 
اجلوية  والضربـــات  والبريطانية  األميركيـــة 
التـــي يشـــنها التحالف الدولي ضـــد التنظيم 

املتطرف.
ويعتبـــر خبـــراء اإلعـــالم واملتابعـــون أن 
داعـــش، يعمـــل علـــى رفـــع الـــروح املعنوية 
لعناصره بتقارير إعالمية كاذبة، للتغطية على 

تراجع التنظيم في عدد من جبهات القتال.
وقال مصطفى حمزة، مدير مركز دراســـات 
اإلســـالم السياســـي، فـــي بيـــان صـــادر عن 
املركـــز، إن إصدار ”حلم اخلالفـــة“ حمل عددا 
من املعلومـــات املغلوطة والكاذبـــة التي بثها 
التنظيم اإلرهابي لتسويق نفسه على أنه دولة 
مؤسســـاتية وليس تنظيما عصابيا، وذلك من 
خـــالل اســـتعراض الهيـــكل اإلداري لدولتـــه 
املزعومة التي قســـمها إلى ٣٥ والية، من بينها 
١٩ واليـــة في العراق والشـــام، و١٦ خارجهما، 
الفتـــا النظر إلـــى أن هذا العدد غيـــر حقيقي 
ومبالغ فيه، ال ســـيما بعـــد تراجع التنظيم في 
الكثير من املناطق وفقد سيطرته عليها مثلما 
هو احلال في الفلوجة على سبيل املثال وليس 

احلصر.
ويؤكـــد محلل أن الفيديـــو الذي مت تداوله 
عبـــر مواقـــع التواصل االجتماعي وأشـــرفت 
عليه مؤسســـة ”الفرقان“، هو فكرة اســـتباق 

الهزمية دون اإلقرار بها.
وأشـــار مديـــر مركـــز دراســـات اإلســـالم 
السياســـي في تقريره إلـــى أن ”ديوان الدعوة 

واملســـاجد يعمـــل على إحكام الســـيطرة على 
املســـاجد التـــي تقع حتـــت ســـيطرة التنظيم 
وإعـــداد كوادر للخطابة مبنابر هذه املســـاجد 

ونشر فقه الدماء بني املسلمني“.
وأشار حمزة إلى أن ديوان اإلعالم املركزي، 
مهمته الرئيسية نشر األكاذيب وبث الشائعات 
وتضخيـــم األعمـــال اخليريـــة التـــي يروجها 
التنظيم في املناطق الواقعة حتت ســـيطرته، 
للعمليـــات  التبريريـــة  البيانـــات  وصياغـــة 
اإلرهابية، وبثها عبر الوســـائل املختلفة، وقد 
صـــرح باملبالغة في كل هذا أبوبكر الناجي في 

كتاب ”إدارة التوحش“.
ومن جهة أخرى تفيـــد التقارير اإلخبارية 
أن مواقـــع داعـــش علـــى وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي تفقد الكثير مـــن متابعيها، وذكر 
تقريـــر أميركـــي أّن عـــدد زّوار موقـــع تويتر 
انخفـــض بحوالـــي ٤٥ باملئة خالل الســـنتني 

املاضيتني.
ونقـــل عـــن اإلدارة األميركية قولهـــا إّنها 
واجهـــت داعـــش مـــن خالل النشـــر املوّســـع 

لصور وبيانات حول األلـــم والعبودية اللذين 
يستخدمهما إرهابيو التنظيم.

ويشير مسؤولون أميركيون إلى أّن تراجع 
متابعـــي داعش علـــى تويتر هـــو عالمة على 
التقـــّدم في مجال ضرب دعايـــة التنظيم التي 
يعتبرونها مســـؤولة عن نشر الهجمات حول 

العالم.
وحتـــدث تقرير نشـــرته وكالة أسوشـــيتد 
برس األميركية عـــن الصعوبات التي واجهت 
احلملة في أّول الطريق. فاللغة التي استخدمت 
ملكافحة أفكار التنظيم كانـــت اإلنكليزية فقط، 
ومن جهـــة أخرى، كانـــت شـــبكات التواصل 
االجتماعـــي فـــي حينـــه، قد بـــدأت للتـــّو في 
اتخاذ مقاربات تكنولوجية تهدف إلى تعطيل 
احلسابات التي كانت جتّند املتطّرفني لصالح 

التنظيم.
وينقل الكاتب اعتقاد مســـؤولني أميركيني 
أّنـــه ّمت إصـــالح هذه العيـــوب. فقـــد أدخلت 
العربيـــة أيضا إلى الصـــور املناهضة لداعش 
من أجـــل املزيد من الفعاليـــة. وفي حني كانت 

الواليات املتحدة تنشر الرسائل بنفسها فقط، 
قامت الحقا بإرســـالها من خـــالل التعاون مع 
احلكومات املسلمة، القادة الدينيني، املدارس، 
الشـــّبان واجلماعـــات الدعويـــة التي حتظى 

باملصداقية ضمن املجتمعات احمللية.
ويضيف الكاتب أّن البيانات تظهر تراجع 

انتشار الدعاية السياسية لدى التنظيم.
ويؤكـــد  مايـــكل المبكـــني، رئيـــس مركـــز 
التشـــارك العاملـــي الـــذي ينّســـق مقاربـــات 
احلكومـــة األميركية في محاربتهـــا للتطرف، 
هذا األمر ويشّدد على أّن اجلماهير املناهضة 
لداعش يزداد تأثيرها على وســـائل التواصل 
االجتماعي. ويضيف المبكني أّن هذا ”يضعف 
قـــدرة داعش على التجنيد، املفتاح األساســـي 

جلهود رسائلنا“.
وتشـــير البيانـــات التـــي حصلـــت عليها 
الوكالة نفسها إلى أّن نسبة سّتة مقابل واحد 
هي احملتويات املواجهة لداعش على اإلنترنت 
مقارنة مع احملتويات املؤّيدة له، والرقم يجّسد 

حتّسنا عن السنة املاضية.

األوروبـــي  االحتـــاد  أعلـــن   – إســطنبول   {
للصحافيني تأييده حلملة دعم الصحافيني في 
تركيا، في مواجهة ”هجمات قاسية ومحاوالت 
إلســـكاتهم“، مشـــيرا إلى أن 34 شـــخصا من 
العاملني في مجال اإلعالم يقبعون في سجون 

تركيا حاليا.
وذكـــر االحتاد الذي يتخذ من بلجيكا مقرا 
له أن نحو نصـــف الصحافيني املعتقلني ألقي 
القبض عليهـــم العام املاضـــي، وهو ما ميثل 
ارتفاعا كبيرا في أعداد الصحافيني الذين يتم 

القبض عليهم.
وقال محمد كوكســـال، وهو أحد مسؤولي 
”االحتاد األوروبـــي للصحافيـــني“، إن ”تركيا 
هي األعلـــى في عـــدد الصحافيـــني املعتقلني 
في ســـجونها بني نظيراتها مـــن دول مجلس 
أوروبا“. وأضاف كوكسال أنه مت منع أكثر من 
10 صحافيـــني أجانب أيضا مـــن دخول تركيا 
أو مت ترحيلهـــم، األمر الـــذي يعود في الغالب 
إلى إعدادهم لتقارير حول جنوب شـــرق تركيا 

حيـــث تدور اشـــتباكات بني متشـــددين أكراد 
وبني قوات احلكومة منذ عام بعد انهيار وقف 

إطالق النار في يوليو العام املاضي.
وأوضح االحتـــاد األوروبـــي للصحافيني 
أيضا أن ”الرقابة املشـــددة متثل األمر املعتاد، 
واألصوات املنتقدة توصم باستمرار“، مضيفا 

إلى أن هناك ”تعتيما إعالميا متكررا“.
جديـــر بالذكـــر أن االنتقـــادات األوروبية 
املتواصلة للحكومة التركية بشـــأن التضييق 
على الصحافيـــني توصف من قبـــل املتابعني 
والصحافيني الغربيني بأنها خجولة، ولم تلق 

أي استجابة من أنقرة.
ونفـــى مســـؤول حكومـــي تركـــي مؤخرا 
وجود أي إجراءات صارمة ضد اإلعالم، قائال 
إن معظـــم اإلعالميني املعتقلـــني ألقي القبض 
عليهـــم لتورطهم فـــي أعمال إرهـــاب وجرائم 
عنـــف أخرى، إال أن الصحافيـــني يعتبرون أن 
الضغوط عليهم في تصاعد مستمر، باإلضافة 
إلى محاوالت إغالق قنوات البث التلفزيوني.

وبـــادر عدد مـــن الصحافيني واملســـاندين 
بهدف  للمعتقلني البدء بحملـــة ”أنا صحافي“ 
الدفـــاع عن الصحافة وحمايـــة حق املواطنني 

في احلصول على املعلومة واألخبار بأمانة.
وباشـــروا كخطوة أوليـــة بتصميم الفتات 
باللغتني  مكتوبة عليها عبـــارة ”أنا صحافي“ 
الكرديـــة والتركيـــة يتم نشـــرها فـــي املواقع 
اإللكترونيـــة للجرائـــد التـــي تنشـــر يوميـــا 
وأسبوعيا وكذلك في قنوات التلفزيونات التي 
تساند هذه احلملة وتقف معها اعتبارا من 11 

يوليو، ملدة 5 أيام متتالية.
وحتدث البيان الذي أصدره القائمون على 
مبـــادرة ”أنا صحافي“ بهدف تقوية مســـاندة 
هذه احلملـــة التي حتتاج إلـــى خطوة أخرى 
لدعمها ومســـاندتها، عن جملة من املمارسات 

احلكومية ضد الصحافيني.
وقال البيان ”تزداد الضغوط ضد الصحافة 
فـــي تركيـــا كل يـــوم، والذين يريـــدون العمل 
الصحافي ويدافعون عـــن حرية الصحافة في 

تركيا يضطرون لدفع بدائل كبيرة من حياتهم، 
وينعـــدم األمـــان للصحافيني الذيـــن يتابعون 
األخبار في ســـاحات احلرب، ويتـــم تهديدهم 

ويتعرضون لضغوط كل يوم“.
وأضاف أن املراسلني واحملررين يتعرضون 
لتحقيقات، ويتـــم فتح دعاوى قضائية بحقهم 
بســـبب األخبار التي ينشـــرونها في الشـــبكة 
االجتماعية العنكبوتية ويتـــم توقيف العديد 
منهـــم ومحاكمتهم وســـجنهم. وتتـــم معاداة 
العاملني في الســـلك اإلعالمي واتهامهم بتهم 

اخليانة والتجسس والدعاية لإلرهاب.
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ميديا

داعش يسوق أفكاره باستغالل خبرات جون كانتلي اإلعالمية

يرى خبراء اإلعالم أن تنظيم داعش يحاول رفع الروح املعنوية لعناصره، بتكثيف رسائله 
ــــــي تظهر من جهة قوة أفــــــكاره وتأثيرها على الغرب مــــــن خالل الصحافي  ــــــة الت اإلعالمي
البريطاني احملتجز جون كانتلي، ومن جهة أخرى تعويض اجلمهور الذي فقده على مواقع 

التواصل االجتماعي.

املساندة األوروبية الخجولة ال تقدم ما يحتاجه الصحافيون األتراك

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تصدت قوات األمن في مدغشقر، 
ملسيرة الصحافيني امللغاشيني، 

في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، 
احتجاجا على قانون االتصاالت 
اجلديد ”املثير للجدل“، وذلك ملا 

يحتويه من نصوص قانونية ”قمعية“ 
وعقوبات ”مكلفة“، بينها غرامة تصل 

إلى 33 ألف دوالر في صورة ”إهانة 
ممثلي الدولة أو التشهير بهم“.

◄ أجلت احملكمة االبتدائية في الرباط 
للمرة الثالثة محاكمة عبدالله البقالي 

مدير جريدة «العلم» ورئيس النقابة 
الوطنية للصحافة املغربية، حتى 27 

من أغسطس القادم، على خلفية دعوى 
قضائية ضده بسبب مقال حتدث فيه 

عن قضايا فساد.

◄ قالت وكالة األنباء واملعلومات 
الفلسطينية ’وفا‘، إن عدد االنتهاكات 

”اإلسرائيلية“ بحق الصحافيني في 
األرض الفلسطينية احملتلة خالل 

النصف األول من العام 2016 بلغ 80 
انتهاكا ضمنها شهيد.

◄ حجزت محكمة القاهرة لألمور 

املستعجلة، دعوى تطالب بفرض 
احلراسة القضائية على نقابة 

الصحافيني للنطق باحلكم بجلسة 25 
يوليو اجلاري. وُأقيمت على خلفية 

أزمة نقابة الصحافيني مع وزارة 
الداخلية، بعد اقتحام قوة أمنية ملبنى 

النقابة في األول من مايو املاضي، 
والقبض علي الصحافيني عمرو بدر 

ومحمود السقا من داخلها.

◄ أجلت محكمة جزائرية قضية 
التصوير وإنتاج مادة سمعية بصرية 

وبثها على قناة ”الوطن“ دون احلصول 
على رخصة، جللسة 20 سبتمبر املقبل. 
وجرت متابعة مدير القناة، جعفر شلي، 

في هذه القضية.

باختصار

داعش يستبق الهزيمة دون اإلقرار بها.. صحافي غربي طوق نجاة

«املعطيات املالية املتعلقة بوســـائل اإلعالم يتم الوصول إليها بشكل عسير جدا بسبب عدم 

احترام وسائل اإلعالم للمعايير القانونية املتعلقة بالتصريح والشفافية». 

منية بن حمادي
صحافية تونسية

«مـــن املفتـــرض أن يقـــوم اإلعالم املصـــري بمقارنة بـــني ما يحدث فـــي أميركا ومـــا يحدث في 

املنطقة، والبحث والتعرف على مدى حقيقة الديمقراطية األميركية».

إبراهيم الصياد
رئيس قطاع األخبار األسبق بالتلفزيون املصري

} كان حادث اغتصاب فتاة في طرابلس 
واتهام ثالثة شباب بارتكابه حدثا مشتهى 

لإلعالم اللبناني، الذي بذل جهودا كبيرة 
من أجل تحويل هذا الحدث من فعل عابر 

وإخباري إلى تاريخ يراد منحه صفة 
الديمومة والخلود.

تسابقت التلفزيونات ووسائل اإلعالم على 
عرض التفاصيل الكاملة للجريمة، والتشهير 

بالضحايا والمتهمين، فبات الفعل آيال 
لتكرار ال نهاية له. بدا أن هذا التكرار إنما 
يعكس هدف اإلعالم ورغبة المشاهدين في 

آن واحد.
اإلعالم يتبع خارطة منطق كان قد أسس 
له في التعاطي مع مثل هذه الحوادث، وقد 
بات جل المشاهدين المفترضين جمهورا 

يطالب بهذا النوع ويهتم به، ويرى في اإلثارة 

المتلفزة وفي القتل واالغتصاب الذي يعرض 
بصيغة البث المباشر نوعا متقدما ومتطورا 

من اإلعالم.
هكذا تجتمع اإلهدارات وتتالقى، فنكون 
أمام إهدار صريح ومقصود لمهمة اإلعالم، 

ولوظيفة التلقي وذوق الجماهير، ولكن 
ال يمكن أن نفترض أن اإلعالم وحده هو 

المسؤول عن صناعة جماهيره، بل يمكن 
رصد تبادل بين مثل هذا اإلعالم وبين 

الجمهور حيث أن كال منهما يغذي اآلخر 
فال يمكن لإلعالم االغتصابي أن ينجح ما لم 

توجد جماهير اغتصابية.
يلقي هذا الوضع العام بظالل سوداء 

على الحياة العامة في البالد التي يفترض 
أن يشكل اإلعالم مرآة لها، فما هي الصورة 
التي يمكن أن ينقلها إعالم يتماهى مع فعل 

االغتصاب ويؤسس له، وينشر معناه وروحه  
عن البالد سوى أنها بالد آيلة لالغتصاب 

وجاهزة إلنتاجه وتلقيه؟
يمكن دون مبالغة تفسير الكثير من األمور 

التي تبدو غامضة في الشأن االجتماعي 
والسياسي في البلد من خالل اإلضاءة على 

منطق اإلعالم الذي أبرزته بوضوح هذه 
الحادثة المأساوية.

فعل االغتصاب لم يخضع للقراءة 
والتحليل، بل كان التركيز على الفعل نفسه 

وعلى عرض تفاصيله بشكل يعزله عن 
ضحاياه وعن منفذيه، وعن االبيئة العامة 

والظروف التي جعلته ممكنا.
 بدا األمر بالنسبة إلى اإلعالم وكأن 

هناك فعل اغتصاب سقط من السماء، وأنه 
ال يمت بصلة إلى الواقع اليومي للحياة في 
لبنان بل يتناقض معه، وسبب االستهجان 

واالستغراب إنما يعود إلى هذه النقطة 
بالذات. كان هناك إصرار الفت على إدانة 

االغتصاب والمغتصبين، وتبرئة المجتمع 
والسياسة.

 تم ترويج منطق يعنى باستعمال فعل 
االغتصاب في تجميل الحال اللبناني المائل 
والمنتج الغتصابات شتى ال تعد وال تحصى 

وتشمل كل جوانب الحياة. بدا للحظة وكأننا 
اكتشفنا الخلل وقبضنا على كل المجرمين 

دفعة واحدة، وتاليا صار من المستحيل 
النظر إلى مأساة الفتاة ومأساة المتهمين 

باالغتصاب وعائالتهم والبيئة المرتبطة 
بهم، بل وضع كل هذا السياق خارج التداول، 
وتم التعامل مع كل هذه المآسي وكأنها نوع 
خاص من الصفات الملحقة بهؤالء الضحايا، 
والتي تكتسب صفة القدر واألصل، بحيث ال 
يمكن تعديلها وال تفسيرها بل فقط عرضها.
ال صفات للفتاة المغتصبة ولكنها تملك 

اسما عرض علنا بإجرام ووقاحة فبات 
اسمها المجهول اسم علم لالغتصاب. عرض 
اسمها وأسماء المتهمين في إطار تحويلهم 
إلى أسماء حركية لمفهوم االغتصاب، ولكي 

يصبح من المستحيل فصل هذا الوسم عنهم 
وعن بيئتهم. حفر اإلعالم اللبناني في الوعي 

العام أسماء ألشخاص وحولها إلى صفات 
ربما تكون قادرة على وصفه أكثر من قدرتها 

على وصف أي فعلة أو حدث.

شادي عالء الدين
كاتب لبناني

اإلعالم اللبناني المغتِصب

[ الجمهور المناهض لداعش يزداد تأثيره على اإلنترنت [ التنظيم يعمل على رفع الروح المعنوية لعناصره برسائل كاذبة

للصحافيـــني  األوروبـــي  االتحـــاد 

{الرقابـــة املشـــددة تمثـــل األمر 

املنتقـــدة  واألصـــوات  املعتـــاد، 

تخنق باستمرار}

◄

تراجـــع متابعي داعـــش على مواقع 

التواصـــل االجتماعـــي عالمـــة على 

التقـــدم فـــي مجـــال ضـــرب دعاية 

التنظيم

◄



} الريــاض - ”أحلم دومـــا أن أكون األفضل 
بني اجلميع، لذلك أجمع البوكيمون ســـالحي 
املنيع“، كلمات مألوفة، فهي كانت أحد أحالم 
الطفولـــة للكثيرين الذين خســـروا من أجلها 
بعض األصدقاء كذلك، وهي التي عادت عودة 
قويـــة هـــذه الفترة عبـــر لعبـــة بوكيمون غو 

الصرعة التكنولوجية التي هزت العالم.
األمـــر ال يختلف في العالـــم العربي الذي 

انشغل بالظاهرة.
وأثـــارت اللعبـــة، منذ إطالقهـــا قبل أيام، 
ضجـــة غير مســـبوقة فـــي ســـوق تطبيقات 
الهواتـــف الذكية، بتصدرها بســـرعة قائمات 
التطبيقـــات األكثـــر مبيعـــا فـــي الواليـــات 
املتحدة وعدد من الـــدول األوروبية واليابان 

وأستراليا.
وتصـــدر هاشـــتاغ اللعبـــة موقـــع تويتر 
عامليـــا. وتشـــير إحصائيات إلـــى أنه خالل 
أيام فاق عـــدد مســـتخدمي التطبيق اجلديد 
عدد مســـتخدمي تطبيقي واتسآب وفيسبوك 

مسنجر التابعني لشركة فيسبوك.
ويقـــارب معـــدل الوقـــت الـــذي يقضيـــه 
املســـتخدمون فـــي لعبة ”بوكيمـــون غو“ ٤٣ 
دقيقـــة يوميـــا، أي أكثـــر ممـــا يقضونه على 
واتســـآب (٣٠ دقيقــــة) وســـناب تشـــات (٢٢ 

دقيقة).
وحظيـــت اللعبـــة بشـــعبّية كبيـــرة فـــي 
اإلمـــارات والســـعودّية، وخصوصـــا مصر، 
مـــع نقـــل الالعبـــني جتاربهـــم الطريفـــة مع 
البوكيمونـــات االفتراضّية التائهة إلى موقع 

تويتر. 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى 
أطلق نشـــطاء في بلدان عربية عدة هاشـــتاغ 
ملشـــاركة  #صّور_كم_بوكيمون_جمعت، 
التجارب مع هذا التطبيق.  وغّرد بعضهم عن 
البوكيمونات التي وجدوها داخل جوامع أو 

كنائس أو مراكز شرطة. 
وتباينـــت آراؤهـــم بـــني متحمـــس لهذا 

التطبيق ومحذر منه. 
حتميـــل  بعـــد  إنـــه  احملـــذرون  ويقـــول 
هـــذا التطبيـــق، يأتيك إشـــعار ينبهـــك بأنه 
سيستخدم املعلومات املوجودة على حسابك 
فـــي غوغل، ما أشـــعر البعـــض باخلوف من 
انتهـــاك خصوصياتهـــم. وإضافـــة إلى ذلك، 
فإن رحلة البحث عن شـــخصيات ”بوكيمون 
غو“ قد تقـــودك إلى أماكن خاصة بأصحابها 
كأن تدخل إلى حديقة بيت ما، أو حتى داخل 

سيارة بســـبب وجود شـــخصيات بوكيمون 
بداخلها. 

من جانب آخر، تناقل املغّردون على تويتر 
صورا طريفة شــــاركها العبو ”بوكيمون غو“ 
حول العالم، إذ عثر أحدهم على بوكيمون في 
جنازة، وأصّر آخر أن يبحث عن البوكيمونات 

في غرفة العملّيات أثناء إجناب زوجته.
نصائــــح  تويتــــر  علــــى  وانتشــــرت 

للمســــتخدمني العرب حــــول ضرورة 
عدم البحث عن بوكيمونات قرب 

ورش البنــــاء أو فــــي أماكــــن 
خطــــرة أو أثنــــاء القيــــادة 
جتنبا لتعّرضهم حلوادث. 
في حني شــــّجع الكثيرون 
على خوض غمار اللعبة، 
ألّنها حتّفــــز على احلركة 
عوضا عن اجللوس طوال 
اليــــوم فــــي املنــــزل خالل 

العطلة الصيفّية.
بــــه  صــــرح  ملــــا  ووفقــــا 

الكثيــــرون، فإن الشــــيء اآلســــر 
في مــــا يتعلق بلعبــــة بوكيمون غو 

هــــو مزجها بــــني الواقع واخليــــال وإزالة 
احلواجز بينهما. ومن خالل اســــتخدام نظام 
حتديــــد املوقــــع (GPS) والكاميــــرا بالهاتف 
الذكي، فإن هذا ســــيضفي املزيد من الواقعية 
على األماكن والشوارع املستخدمة في اللعبة، 

وهــــو األمــــر الذي ســــيتيح لالعبــــني اختبار 
عاملْني: أحدهما جغرافــــي واآلخر واقعي، في 
الوقت نفســــه ما قد ينتج عنــــه حدوث مزيج 
بني املــــرح واخلطر عند وقــــوع التصادم بني 

العاملني.
كما اســــتعاد البعض فــــي العالم العربي 
الفتــــوى الدينيــــة، مذكــــرا بــــأن ”البوكيمون 
حــــرام!“. وكان رجل الديــــن املصري القطري 
يوســــف القرضــــاوي حــــّرم مشــــاهدة 
شريط الرسوم املتحركة بوكيمون 
في العام ٢٠٠١، تبعتها فتاوى 
مــــن األزهر ثم فــــي كل دولة 
عربيــــة على حدة، ما أوقف 
بثه في عدد كبير من الدول 
العربية، قبل أن يتســــبب 
وعزوف  ترجمته  بإيقــــاف 
املنتجني عــــن إعادة عرض 

املواسم األولى منه.
وفــــي ٢٠٠٦ كتبت الباحثة 
املعاصر  اليابــــان  شــــؤون  فــــي 
آن أليســــون في كتابهــــا ”الوحوش 
أن ظواهــــر الثقافة الشــــعبية مثل  األليفــــة“ 
بوكيمون متثل نوعا من ”الروحانية التقنية“ 
التــــي تصبــــغ التكنولوجيــــا الرقمية بصبغة 

روحية.
وينغــــرس هــــذا النــــوع مــــن الروحانيــــة 
فــــي الســــلع ذات النزعة االســــتهالكية، حيث 

ُتســــَتخدم الروابــــط العاطفيــــة بــــني النــــاس 
واألشــــياء لدفع املنتجــــات، لكنها أيضا متثل 
ســــبيال ملواجهة تفكيك احليــــاة العصرية عن 
طريــــق الســــماح للمســــتخدمني بخلق معنى 
وتواصل وحميمية في حياتهم اليومية، وفقا 

ملا جاء في صجيفة الغارديان البريطانية.
هــــذه الفكــــرة الروحانيــــة التقليدية تقوم 
علــــى أن غريبني يعبران أحد شــــوارع املدينة 
املزدحمة، محركني هواتفهم ألسر ”بلباصور“، 

وهما يبتسمان لبعضهما بعضا.
من جانب آخر مييل البعض نحو التفكير 
في أن الدين يتعارض متاما مع التكنولوجيا 

املعاصرة. 
ووفقــــا للمصطلحات الشــــائعة فإن الدين 
عتيــــق وجليل ومتســــام ومقــــدس، ويحتوي 
بداخله علــــى جميع النواحي غير امللموســــة 
كاألخالق واالعتقاد. في حني أن التكنولوجيا 

شيء ميكانيكي ومادي وحديث ودنس.
لكن األديــــان دائما ما تعتمــــد على أحدث 
التقنيــــات التكنولوجيــــة لنشــــر الِبَشــــاَرات، 
والدليــــل على ذلــــك إجنيل غوتنبــــرغ – وهو 
نســــخة مطبوعة لترجمة الفوجلات الالتينية 
للكتــــاب املقدس طبعها يوهانس غوتنبرغ في 
ماينتــــس األملانية في القرن الـــــ١٥– واختراع 
الطباعة. كما يعتمــــد تنظيم داعش مثال على 
اإلنترنت في مقام أول لنشــــر دعايته وحشــــد 

األنصار واجلنود.
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مبجرد أن أطلقت شــــــركة نيتندو لأللعاب 
اإللكترونية تطبيقها اجلديد ”بوكيمون غو“ 
حتى اســــــتخدمه املاليني من األشــــــخاص 
في العالم، وأصبح التطبيق مركز اهتمام 

عشاق األلعاب عبر العالم.

} تونس - أثارت مطالبة الرئيس التونســـي 
املؤقت السابق محمد املنصف املرزوقي خلفه 
الباجي قائد السبســـي باالســـتقالة إثر جتّدد 
الشائعات عن حالته الصحية، جدال وسخرية 

واسعني على فيسبوك.
وكتـــب املرزوقي فـــي ســـاعة متأخرة من 
مســـاء الثالثاء ١٢ يوليو تدوينة على صفحته 

على فيسبوك قائال: 

وأضاف صاحـــب عبارة ”لن أســـتقيل لن 
أستقيل لن أستقيل“.

تهكم معلق:

انتقد معلقون املرزوقي وكتب أحدهم:

واعتبرت معلقة كالم املرزوقي:

من جانبها، لم تصدر رئاســـة اجلمهورية 
إلى حّد اآلن ردا على تدوينة املرزوقي.

يذكر أن عددا من رواد الشبكات االجتماعية 
شنوا حملة قبل أيام بعنوان ”وينو السبسي؟“ 
(أين السبســـي) بســـبب عدم ظهـــوره لتهنئة 
الشـــعب قبل عيد الفطر كما جرت العادة وهو 
ما فسره البعض بتوعك حالته الصحية وعدم 
تصريحـــه بذلك. ونفـــى املرزوقي من جهته أن 

يكون أنصاره وراء بث الشائعات.

{بوكيمون غو}: العالم حديقة حيوانات مفتوحة
} واشــنطن - رفعت جماعة إسرائيلية تقول [ العالم العربي ينخرط في آلة الهوس ضاربا بالفتاوى عرض الحائط

إنها مهتمة بحقوق اإلنسان دعوى على شركة 
فيســـبوك مطالبة إياها بتعويـــض قدره مليار 
دوالر، نيابة عن أســـر ضحايـــا هجمات نفذها 
فلســـطينيون. وتقول جماعة ”شورات هادين“ 
إن موقع التواصل االجتماعي فيســـبوك يوفر 
منبـــرا للجماعـــات املتشـــددة لنشـــر العنف. 
وتضيف أنها رفعت دعوى االثنني أمام محكمة 

احتادية في نيويورك.
وينتمـــي جميـــع الضحايا، الذيـــن ذكرت 
أســـماؤهم في الدعوى، إلـــى الواليات املتحدة 
األميركية. ومن بني املدعني أسرة تايلر فورس، 
البالـــغ من العمر 28 عامـــا، والذي كان محاربا 
أميركيا ســـابقا، طعن حتى املـــوت في هجوم 
نفذه فلســـطيني، بينما كان يزور إسرائيل في 

مارس املاضي.
وتقول شـــورات هادين إن موقع فيســـبوك 
ينتهـــك القانـــون األميركي اخلـــاص مبكافحة 
اإلرهـــاب، ألنـــه يســـمح جلماعات مثـــل حركة 

حماس بنشر رسائلها على صفحاته.
وتأتي هـــذه القضية في وقـــت تبحث فيه 
إسرائيل عن سبل احتواء ما تصفه بالتحريض 
الفلســـطيني ضدهـــا علـــى مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي. ويبلـــغ عدد األســـر التـــي تولت 
شـــورات هادين رفع الدعوى نيابة عنها خمس 
أســـر أميركية، قتل أو أصيب أحد أفرادها في 

هجمات نفذها -كما تقول- فلسطينيون.
وتتابع شورات هادين -مركز قانوني يوجد 
مقره في تل أبيب- ما يوصف بالتحريض ضد 
إسرائيل، وتستهدف التنظيمات التي تعتبرها 
”إرهابية“ ومســـانديها في قضايا ترفعها في 

أرجاء العالم.
وليســـت هذه القضية التي رفعتها االثنني 
هـــي األولى التي ترفع على شـــركة فيســـبوك 

العمالقة في ما يتعلق باإلرهاب.
فقد رفعت أســـرة نوهيمي غونزاليز، الذي 
كان فـــي الثالثة والعشـــرين من عمـــره، وكان 
طالبا في كاليفورنيا ثم قتل في هجمات باريس 
التـــي أعلن تنظيـــم داعش مســـؤوليته عنها، 
قضية على مواقع فيســـبوك، وتويتر، وغوغل 
بســـبب توفيرها ما وصفته بـ“مواد مساعدة“ 
للتنظيم. ولكن الشركات الثالث رفضت التهمة 
التـــي وردت في الدعوى التي قدمت آنذاك أمام 

محكمة فيدرالية في كاليفورنيا.
وتأتـــي الدعـــوى القانونيـــة عقـــب انتقاد 
وجهـــه وزير األمـــن اإلســـرائيلي ملـــا يعتبره 
إحجاما من جانب فيســـبوك عن املســـاعدة في 
اقتفاء أثر املســـلحني الفلسطينيني احملتملني 

وكبح التحريض على العنف.
وتصنف الواليـــات املتحدة حماس منظمة 
إرهابيـــة. ومت رفـــع الدعـــوى مبوجـــب قانون 
مكافحـــة اإلرهـــاب الصـــادر فـــي 1992 والذي 
يحظر على الشـــركات األميركية تقدمي أي دعم 
مادي مبا في ذلك اخلدمات للجماعات املصنفة 

باعتبارها إرهابية ولزعمائها.

إسرائيل تجر فيسبوك 
إلى المحاكم

أصـــدر موقـــع تويتر بيانا أكد من خالله أن أكثر من ١٤.٢ مليون تغريدة تم تداولها ليلة المباراة النهائية لبطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم 
التي أقيمت بفرنسا، والتي جمعت بين المنتخبين البرتغالي والفرنسي، األحد الماضي، وانتهت بفوز األول بهدف نظيف. ومنذ بداية البطولة التي 

انطلقت في يوم ١٠ يونيو الماضي، تم تداول ١٠٩ ماليين تغريدة متعلقة بأحداث البطولة القارية.

هاشتاغ اليوم
استقالة السبسي تشغل المرزوقي

أبرز تغريدات العرب
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هذا العالم يغرق في الدماء 
وال طوق للنجاة سوى احلب.

الصراعات على السلطة والثروة
يجني ثمار بؤسها الضعفاء.

املغرب يتألق بعيدا عن دميقراطية 
الربيع العربي ودون ثورة برويطة...

تونس، يضرم أستاذ النار في جسده 
وميوت الن عقده في التعليم العالي 

ألغي، وألن كرامته أهينت.

لن تستريح ليبيا وشعبها املؤمن 
العظيم إال بعد التخلص من التيار 
اإلسالمي الرخيص الذي باع نفسه 

ودينه وبلده للمخابرات األجنبية 
من أجل السلطة. 

من أسباب تردي احلوارات 
في العالقات اإلحساس بعدم االحترام 

وليس االختالف على املوقف نفسه، 
فمتى أشعرت الطرف املقابل باحترامه 

فسيتقبل اختالفك معه.

كانت ستتزوجه ولكنها عرفت 
من مصدر موثوق أنه شاب غير صالح 
للزواج ال ماديا وال صحيا وال أخالقيا

وبعد فترة علمت انه تزوج املصدر 
املوثوق نفسه.

#هل_تسمح_لزوجتك_بان_تنام 
اهتمامات الشعوب تعكس حضارتها 
وفكرها، فأنظروا إلى الترند اليومي 

ملعرفة مدى االنحطاط الفكري.

هيالري كلينتون
مرشحة النتخابات الرئاسة األميركية.

أذكر أنهم كلهم أرادوا أن يصبحوا 
أطباء أو رواد فضاء في صغرهم، 

يا الهي! من أين خرج لنا كل هؤالء 
اللصوص والقتلة؟!

الوسط ليس دائمًا دليًال 
على املوضوعية واالستقاللية، 

بل قد يكون دليًال على التردد واخلوف!

وعاظ إبليس
يحرمون خلع النقاب 
ويحللون قطع الرقاب.

٣ نساء من ٥ مرشحني خلالفة 
#بان_كيمون

بعد ميركل األملانية وماي البريطانية 
ورمبا كلينتون األميركية
هل سيتأنث حكم العالم؟

تتتابعوا

Moncef Marzouki – منصف املرزوقي

”ما يتطلبه الواجب من شــــــجاعة أدبية ووطنية 
صادقة وتغليب مصلحة ١١ مليون تونســــــي 
ــــــك، تقدمي  ــــــك ومصلحــــــة ابن ــــــى مصلحت عل
استقالتك والعودة إلى بيتك لكي تتمكن تونس 
من إعداد مستقبلها في ظّل احلد األدنى من 

االستقرار والوحدة الوطنية غير املزيفة“.

”

Lamia Fehri

”كالمك حتريض على ثورة جديدة وإســــــقاط 
ــــــى انتخابات مبكرة.. هكذا  للنظام ودعوة إل
ــــــون مــــــع خصومهــــــم في  الرؤســــــاء يتعامل
ــــــات؟ لألســــــف كما يقــــــول املثل  الدميقراطي
”خانها ذراعها قالت مســــــحورة“. لقد تنازلت 
على صالحياتك من أجل عيون قصر قرطاج 
حتالفت مع النهضة في الوقت الذي قلت فيه 
ألف مرة من قبل ”مستحيل أحتالف معها“.

”

ALI Chouerreb

هو األدهى واألمّر من أّنه بعد املرزوقي جاء 
الّسبســــــي، هناك من ال يتجــــــاوز طموحه أّنه 

بعد الّسبسي يرجع املرزوقي.

ه

Moncef Marzouki – منصف املرزوقي

ــــــان احلملة  ــــــم نتحدث إب ــــــاب احلياء ل من ب
الرئاســــــية عن ال معقولية ترشــــــح شــــــخص 
قارب التســــــعني لقيادة شــــــعب في أصعب 
مراحــــــل تاريخه وهو أمر مســــــتحيل في أي 

بلد غير بلدنا.

م

أسامة سكمة
ملا كنت في الســــــلطة صنفت مــــــن يطالبونك 
ــــــن  ــــــل باليســــــاريني املتطرفــــــني الذي بالرحي
يجــــــب أن ننصــــــب لهم املشــــــانق واملقاصل 
وبالتجمعيني واألزالم الذين يجب إقصاؤهم 
من احلياة العامة رغم أنك كنت فاشــــــال بكل 
ــــــس وأذكرك بخطابك املتشــــــنج الذي  املقايي
قلت فيه لن أســــــتقيل لن أستقيل لن أستقيل 
حتى لو سحب مني املجلس الثقة الذي كان 

السلطة األصلية في البالد حينها.

مل

ت ا

i

i

ظواهر الثقافة
 الشعبية مثل بوكيمون 
تمثل نوعا من {الروحانية 

التقنية} التي تصبغ 
التكنولوجيا بصبغة

 روحية

البحث عن {بلباصور}



} حلب - يقف أحمد الحاج في طابور طويل 
وينتظر مع العشرات من األشخاص اآلخرين، 
إلى أن يحين دوره ليشـــتري سبعة أرغفة خبز 
مـــن أحد األفران القليلة التي ال تزال تعمل في 
األحياء الشـــرقية من مدينـــة حلب المحاصرة 
بشـــكل شـــبه كامل من قوات النظام السوري 

منذ أيام.
يقول أحمد (42 عاما) وهو ينتظر أمام فرن 
في حي المشهد ”مضى على وقوفي هنا قرابة 

45 دقيقة ومازال أمامي نحو 40 شخصا“.
يســـتأنف أحمد حديثه موضحـــا ومعالم 
اإلرهـــاق بادية على وجهـــه ”البارحة لم نأكل 
الخبز أنا وعائلتي المؤلفة من خمســـة أفراد، 
بســـبب توقف األفـــران عـــن العمـــل، واليوم 
ســـأحصل على ســـبعة أرغفـــة فقـــط، وقد لن 
تكفينـــا ألكثر من وجبة طعـــام واحدة“، وهي 
الكمية المحددة لكل شـــخص سعيا إلى توفير 

الخبز ألكبر عدد من الناس.

ويضيف بحســـرة ”سأطلب من زوجتي أن 
تعـــّد لنـــا المجدرة (طبق مـــن أرز وعدس) من 

أجل الغداء، لنأكلها من دون خبز“.
وباتت األحياء الشـــرقية التي تؤوي أكثر 
من مئتي ألف شـــخص وفق المرصد السوري 

لحقوق اإلنسان، محاصرة عمليا.
وحذرت األمم المتحدة في بيان األربعاء من 
أن األحياء الشرقية ”مهددة بالحصار“، معربة 
عن ”قلقهـــا العميق إزاء العنف المتصاعد في 
مدينـــة حلـــب ومحيطها الذي يتعـــرض فيها 
مئـــات اآلالف من األشـــخاص لخطر الموت أو 

اإلصابة بجروح“.
وبدأ سكان األحياء الشرقية يعانون جراء 
قطع طريق الكاستيلو، إذ فرغت غالبية محال 
األفران والبقاالت وبســـطات الخضار وغيرها 
مـــن البضائـــع والمـــواد الغذائيـــة والطحين 
وحتى المحروقات. وتعتبر طريق الكاســـتيلو 

طريق اإلمداد الوحيد إلى األحياء الشرقية.
فـــي حي الفـــردوس، يبحـــث أبوأحمد (43 
عامـــا) في ســـوق للخضار عـــن البطاطا التي 
بلغ سعر الكيلو الواحد منها 500 ليرة سورية 
(دوالر واحد) مقابل مئة ليرة سورية قبل قطع 

طريق الكاستيلو.
ويقـــول ”لـــدي أربعـــة أوالد وال أعلم ماذا 
ســـنأكل اليوم“. ويضيـــف ”األســـواق فارغة 
تماما ولم أجد شيئا حتى اآلن، كل شيء تقريبا 

مفقود؛ البيض واللبن والجبن والخضار…“.
وفي حال وجدت البضائع، وهو أمر نادر، 

فإن أسعارها باتت مرتفعة جدا.
في اليوم األول النقطاع طريق الكاستيلو، 
أغلقـــت البعض من المحـــال أبوابها لتحافظ 
علـــى بضائعها، وعـــاودت فتحها فـــي اليوم 
الالحق لكنها رفعت األســـعار بسبب النقص 

الشديد في المواد الضرورية.
ووصـــل ســـعر كيلـــو البنـــدورة على 
ســـبيل المثال إلى 600 ليرة سورية (1.2 
دوالر) بعدما كان ســـابقا ال يتجاوز 150 
ليرة فقط. كما بلغ ســـعر كيلو التمر 800 
ليـــرة (1.6 دوالر) مقابـــل 400 ليـــرة قبل 

أيام.

خشـــيته  أبوأحمد  ويبدي 
من تدهـــور األوضاع أكثر، قائال 
”أعمل خياطا وراتبي الشـــهري 
25 ألف ليرة سورية (50 دوالرا) 
لكـــن األســـعار باتـــت مرتفعة 
جدا اآلن، وعلـــى هذا النحو، 
فـــإن راتبـــي لـــن يكفيني إال 
ألســـبوع واحـــد فقـــط“. في 

أضحت  القريب،  الكالسة  حي 
يملكهـــا  التـــي  الســـوبرماركت 
محمـــد حجازي (38 عاما) شـــبه 
الغذائيـــة  المـــواد  مـــن  فارغـــة 

الرئيسية، ولم تبق فيها سوى مواد التنظيف 
التـــي  المنتجـــات  مـــن  وغيرهـــا  والعطـــور 
تحولت إلى كماليـــات ولم يعد أحد يهتم بها. 
ويقول حجازي ”شـــهد محلـــي خالل اليومين 

الماضيين إقباال شـــديدا، فالجميع أتى لشراء 
المعلبات والتمر للتخزين“.

ومن أجـــل تفادي نفاد البضائع بســـرعة، 
يقول حجازي ”قمت بتحديد كمية معينة يمكن 
للشـــخص الواحد أن يشـــتريها ألغطي حاجة 
أكبـــر عدد من ســـكان الحي“ قبـــل أن يضيف 

”لكن اليوم انتهت بضاعتي تقريبا“.
وال تقتصر األزمة في األحياء الشرقية على 
عدم توفر المواد الغذائية، بل هي ناتجة أيضا 
عن فقـــدان المحروقـــات من مـــازوت وبنزين 
وغاز وهي المواد الضرورية لتشـــغيل األفران 

والبرادات.
وارتفع ســـعر أســـطوانة الغـــاز في األيام 
األخيـــرة إلى 12 ألف ليـــرة (24 دوالرا) بعدما 
كانـــت ســـتة آالف (12 دوالرا) فـــي الســـابق. 
ووصل ســـعر لتر البنزين إلـــى ألف ليرة (أي 
دوالريـــن) أو أكثـــر إن ُوجد، مقابل 

450 ليرة في السابق.
النقـــص  هـــذا  ونتيجـــة 
توقـــف  المحروقـــات،  فـــي 
ممارســـة  عـــن  الكثيـــرون 
أعمالهم وأصبحت الشوارع 

شبه خالية من السيارات.
وقرر حسن ياسين (25 عاما) 
إيقـــاف ســـيارة األجـــرة التـــي يملكها 
وحفظها، لعدم توفر الوقود فضال عن خشيته 
مـــن القصـــف المتواصل لقـــوات النظام على 

األحياء الشرقية.
ويقول ياسين ”ال أعمل خالل النهار بسبب 
القصف وفي العادة أتجول بســـيارتي للعمل 
خالل المســـاء فقط. أما اليـــوم، فلم يعد هناك 
زبائـــن ولتر البنزيـــن وصل إلـــى 1500 ليرة، 
وباتـــت أقصر رحلة تكلـــف الزبون 700 ليرة“. 
ثم يختم ”خبأت ســـيارتي وسأبقى في البيت 

من دون عمل في الوقت الحالي“.

} غزة  - تنتشـــر في قطاع غزة العشرات من 
أنواع األدوية المخالفـــة للمواصفات وأخرى 
ال تحتـــوي على أي مـــادة فاعلة، مـــا يجعلها 
أدويـــة ممنوعـــة وضارة ومجهولـــة المصدر، 
لكنها تحظى بانتشار واسع بعيدا عن الرقابة 

الرسمية.
وعادة مـــا يتم الترويج لهذه األدوية بأنها 
تســـتعمل لتخفيـــف الـــوزن وحـــرق الدهون، 
ويّدعـــي مرّوجوها بأنها عشـــبية مئة بالمئة 
وليســـت لهـــا أي آثـــار جانبية، بينمـــا يؤكد 
مختصون أنها تحتوي على مكونات أخرى تم 
سحبها من األســـواق الغربية، وثبت تأثيرها 

الضار وتعارضها مع الكثير من األدوية.
يقول مختصون إن الحصار اإلســـرائيلي 
المســـتمر علـــى قطاع غزة منـــذ منتصف عام 
2007 أنتـــج العديد من الظواهر الســـلبية في 
المجتمـــع كانت تمارس فـــي الخفاء وتحّولت 
لكثـــرة اإلقبال عليهـــا إلى العلن جـــّراء حالة 
التدهور االجتماعـــي المتصاعدة، وفي مقدمة 

ذلك تجارة األدوية المهربة.
ويقول محمد شعث، وهو صاحب صيدلية 
فـــي غزة، إن تجارة األدويـــة مجهولة المصدر 
ومحاولـــة تركيب ومـــزج المـــواد الطبية في 
معامل ســـرية أمر رائج جّدا في قطاع غزة منذ 

عدة أعوام.
ويضيف شعث ”إن تجارة األدوية تعّد من 
أكبر أنواع التجارة الرائجة وتدّر أموال طائلة، 
خاصـــة عند الحديث عن األدوية الفاســـدة أو 
الخاليـــة من المـــادة الفاعلـــة، لكونها تجذب 
الكثير من الزبائـــن وينفقون عليها الكثير من 
المال من دون أن تعود عليهم بأي فائدة طبية، 

وأحيانا قد تترك لهم آثارا جانبية“.
ويشير محمد شعث إلى أنه ثبت في الكثير 
من األدوية المهربة إلى قطاع غزة اســـتخدام 

مـــادة الســـوبترين الطبية والتي تم ســـحبها 
عالميـــا منذ عدة أعـــوام نتيجة تســـببها في 
أضرار جانبية، لكن تســـتخدم بكثرة في قطاع 
غزة بأســـماء وهميـــة مختلقة وباّدعـــاء أنها 

عشبية ال آثار جانبية لها.
ويؤكد شـــعث أن األدوية المهربة شـــهدت 
رواجـــا كبيـــرا منـــذ بدايـــة عـــام 2010، وقـــد 
تواصلـــت عمليـــات التهريب رغـــم التقليص 
الحاد فـــي عمل األنفاق منـــذ صيف عام 2013 

باعتبار أن األدوية سهلة النقل ومربحة جدا.
وبحســـب إحصائيـــات محليـــة يوجد في 
قطـــاع غزة نحو 560 صيدلية، و60 مســـتودعا 
لألدويـــة، ومصنعان لألدويـــة، أحدهما توقف 

عن العمل نتيجة الحصار اإلســـرائيلي وعاود 
نشـــاطه مؤخرا، ولكنه ال ينتج ســـوى كميات 

محدودة من األدوية.
يقول أمين ســـّر نقابـــة الصيادلة في غزة 
عبدالهـــادي أبوســـرية إن ”األدويـــة المهربة 
ظاهـــرة موجـــودة منـــذ ســـنوات االحتـــالل 
اإلســـرائيلي لقطاع غزة، ولكنهـــا تفاقمت مع 
رواج عمل األنفـــاق وفرض الحصار الذي قلل 

من دخول أنواع األدوية بالطرق الرسمية“.
ويضيـــف أبوســـرية أنـــه ”عندمـــا يحدث 
نقص في األدوية بالمستشفيات والصيدليات 
المحليـــة يتم تعويضهـــا باألدويـــة المهربة، 
وانتشـــارها يعود لعاملي الحصار والســـعر، 
كما أن عدد المفتشـــين غيـــر كاف لضبط تلك 

األدوية المهربة بكميات كبيرة“.
ويشـــير إلى أن مفتشـــي وزارة الصحة ال 
يتمكنـــون من الجزم بجـــودة األدوية المهربة 
عبر األنفاق مثال، وال توجد اإلمكانية لمتابعة 

كل األدويـــة التـــي تدخـــل عبر تلـــك األنفاق، 
لكـــن في كل األحـــوال يتم ضبط تلـــك األدوية 

ومصادرتها على الفور.
وبحســـب أبوســـرية فإنه ال حاجة لفحص 
األدويـــة المهربـــة للتأكـــد من مـــدى فاعليتها 
”ألنها تعتبر راســـبة لكـــون أن عملية إدخالها 
لـــم تخضـــع ألي إجراء مـــن إجـــراءات النقل 
والتخزيـــن الصحيـــة، كما أن الذيـــن يقومون 

بجلبها وتسويقها غير مختصين“.
وســـبق أن أعلنت وزارة الصحة واألجهزة 
األمنيـــة فـــي قطاع غزة مـــرارا عـــن مصادرة 
كميات كبيرة من عشـــرات األنواع من األدوية 
المهربـــة إلى قطاع غزة؛ وأغلبها تخلو من أي 
مـــواد فعالة. وتحاول األجهزة األمنية في غزة 
اإلمســـاك بخيوط كثيرة للوصول إلى مصادر 
مروجي األدوية المهربة، والتي تدور شـــكوك 
كبيرة حول المواد المركبـــة فيها في محاولة 
لوضـــع حّد لهـــذه التجـــارة التي تقـــوم على 
استغالل حاجة المرضى وضعف إمكانياتهم.

يقـــول مدير دائـــرة المباحـــث الطبية في 
قطـــاع غزة محمد المعصوابـــي إنهم ضبطوا 
خـــالل األعوام األخيرة كميـــات كبيرة جدا من 
أدوية تم التبرع بها، وأخرى مهربة تدخل إلى 
القطاع بشـــكل غير قانونـــي ومن دون مراعاة 

للمواصفات والمعايير الالزمة.
ويذكـــر المعصوابـــي أن أغلـــب كميـــات 
األدويـــة المهربة المضبوطة هـــي من المواد 
الجنســـية وهي في غالبها من نـــوع الفياغرا 
بأصنافها المتعددة، إلى جانب أنه تم التحفظ 
على كميات كبيرة وممنوعـــة من األدوية مثل 

الترمادول أو أنواع عالج الصحة النفسية.
الفلســـطيني  االنقســـام  أن  إلـــى  وينبـــه 
الداخلي والخالفات الداخلية أثرت سلبا على 
توفير الدواء الالزم للجهات المعنية بتوصيل 
األدوية ســـواء إلى المســـتودعات الحكومية 
أو إلـــى الصيدليات، ما فتـــح الباب أكثر أمام 
رواج عمـــل مهربي األدويـــة وأضعف نوعا ما 
الرقابة الحكومية عليهم. ويالحظ أن القوانين 
الفلســـطينية وعلـــى رأســـها مزاولـــة مهنـــة 

الصيدلـــة تحظر البيع أو التجارة باألدوية إال 
مـــن الجهة المرخص لها ببيعهـــا، كما يحظر 

عليها بيع األدوية التالفة أو المهربة.
كمـــا أن المـــادة 67 مـــن قانـــون الصحـــة 
الفلسطيني تحظر التداول بالبيع، أو الشراء، 
أو الصـــرف أو االســـتخدام ألي مـــن العقاقير 
الطبية التـــي تكون منتهيـــة الصلوحية وفقا 
للتاريـــخ المدون عليهـــا. وتحظـــر المادة 65 
من نفـــس القانون إقامة معامل أدوية بشـــكل 
شـــخصي وتؤكـــد علـــى ضـــرورة أن تكـــون 
العقاقيـــر الطبيـــة المتداولـــة مســـجلة فـــي 
الدســـتور الدوائي المعتمد من وزارة الصحة 
الفلســـطينية، فيما أن المـــادة 70 من القانون 
تحظـــر علـــى غيـــر الصيادلة المرخـــص لهم 
بمزاولـــة المهنة تحضيـــر أي عقاقير طبية أو 

مستحضرات صيدالنية.
ورغم صرامـــة القوانين، فإن من يدقق في 
األمـــر لدى معاينة ما يتم عرضه في الكثير من 
صيدليات غزة يجد الكثير من أصناف األدوية 

مجهولة المصدر، دون أي تحفظ أو رقابة.
ويقر رئيس قسم تحليل األدوية في وزارة 
الصحـــة بغزة صالح الطويل بوجود حالة من 
الفوضى فـــي بيع األدوية، بخـــالف القوانين 
التـــي تتضمـــن تشـــديدات حازمـــة على طرق 
تصنيع األدوية وترويجهـــا في إطار ضوابط 

مزاولة المهنة.
ويعزو الطويل قدرا كبيرا من رواج تجارة 
األدويـــة المهربـــة ومجهولة المصـــدر إلى أن 
المواطـــن فـــي غزة يبحـــث عن الـــدواء األقل 
ثمنا بســـبب التدهـــور االقتصـــادي الحاصل 
في القطاع، إلى جانـــب الضعف الحاصل في 

التوعية من مخاطر عدم تناول الدواء اآلمن.
ويلفت إلى أن ”ســـوق تهريب األدوية إلى 
غزة واســـع جدا وتوجد لـــدى القائمين عليه 
قنـــوات تهريب متعـــددة بما في ذلـــك تهريب 
المـــواد الخـــام الالزمـــة للتصنيـــع، وهو ما 
يتطلب تشديد الرقابة على مستودعات األدوية 
والصيدليات التي ال يجوز لها أن يكون لديها 
أي نوع من األدوية دون إثبات هوية مصدره“.
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ال ذنب للمدنيني الســــــوريني الذين يعيشــــــون في حلب غير أنهم يســــــكنون أحياء املنطقة 
الشرقية، فقد دفعوا ومازالوا يدفعون الثمن باهظا بعد أن حاصرت قوات النظام املنطقة، 
إذ شــــــحت املواد األساســــــية التي أصبحت أســــــعارها جنونية رغم عدم توفرها، كما أن 
احملروقات ُفقدت لتصعب عملية التنقل، وصار ســــــكان هذه األحياء ال يعرفون مصيرهم 

بعد أيام من احلصار القاتل. 

ــــــون يلقــــــون بضمائرهم جانبا من أجــــــل الربح الوفير، فال تعنيهم صحة اإلنســــــان  املهرب
وال مخاطــــــر ما يرّوجون له، بقدر ما يعنيهم الرقم الذي ســــــيحققونه في ربحهم من املال، 
ومن أجل املال يتورط املســــــؤولون في الترويج ألدوية فاسدة ومجهولة املصدر دون وازع 

أخالقي.

سكان األحياء الشرقية في حلب يعانون جراء الحصار، فقد فرغت غالبية محال األفران والبقاالت 

وبسطات الخضار وغيرها من البضائع واملواد الغذائية والطحني وحتى املحروقات.

صيدلـــي: إن تجـــارة األدوية مجهولة املصـــدر ومحاولة تركيب ومزج املـــواد الطبية في معامل 

شخصية وصغيرة، أمر رائج جدا في قطاع غزة منذ عدة أعوام. تحقيق

 حصار حلب الشرقية يصل إلى بطون السكان

األدوية المهربة تزيد من معاناة مرضى غزة

[ أحياء بال خبز وال خضار [ راتب شهري ال يكفي ألسبوع

طابور طويل ألجل كم من رغيف

المستشفيات تعاني من نقص في الدواء

اليوم خبز، وغدا..؟

ال تقتصر األزمة في األحياء الشرقية 

على عدم توفر المواد الغذائية، بل هي 

ناتجة أيضا عن فقدان المحروقات

في اليوم األول النقطاع طريق الكاستيلو، 
أغلقـــت البعض من المحـــال أبوابها لتحافظ 
علـــى بضائعها، وعـــاودت فتحها فـــي اليوم 
الالحق لكنها رفعت األســـعار بسبب النقص 

الشديد في المواد الضرورية.
ووصـــل ســـعر كيلـــو البنـــدورة على 

600 ليرة سورية (1.2 ســـبيل المثال إلى
150 دوالر) بعدما كان ســـابقا ال يتجاوز
ليرة فقط. كما بلغ ســـعر كيلو التمر 800
400 ليـــرة قبل  0 دوالر) مقابـــل ليـــرة (1.6

أيام.

خشـــيته أبوأحمد  ويبدي 
من تدهـــور األوضاع أكثر، قائال 
”أعمل خياطا وراتبي الشـــهري
25 ألف ليرة سورية (50 دوالرا) 
لكـــن األســـعار باتـــت مرتفعة
جدا اآلن، وعلـــى هذا النحو، 
فـــإن راتبـــي لـــن يكفيني إال 
“ألســـبوع واحـــد فقـــط“. في 
أضحت القريب،  الكالسة  حي 
يملكهـــا التـــي  الســـوبرماركت 

محمـــد حجازي (38 عاما) شـــبه 
الغذائيـــة  المـــواد  مـــن  فارغـــة 

التـــي المنتجـــات  مـــن  وغيرهـــا  والعطـــور 
يعد أحد يهتم بها. تحولت إلى كماليـــات ولم
”شـــهد محلـــي خالل اليومين ويقول حجازي

المعلبات والتمر للتخ
ومن أجـــل تفادي
يقول حجازي ”قمت بت
للشـــخص الواحد أن
أكبـــر عدد من ســـكان
”لكن اليوم انتهت بض
وال تقتصر األزمة
عدم توفر المواد الغذا
عن فقـــدان المحروقــ
وغاز وهي المواد الض

والبرادات.
وارتفع ســـعر أسـ
األخيـــرة إلى 12 ألف
كانـــت ســـتة آالف (2
ووصل ســـعر لتر البن
دوالريـــن)
لير 450
و
فـــي
الكث
أعما
شبه خ
وقرر
إيقـــاف ســـيارة
وحفظها، لعدم توفر ا
مـــن القصـــف المتواص

األحياء الشرقية.
”ويقول ياسين ”ال أ
القصف وفي العادة أ
خالل المســـاء فقط. أ
زبائـــن ولتر البنزيـــن
وباتـــت أقصر رحلة ت
”خبأت ســـي ثم يختم
من دون عمل في الوقت
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للسكان تخليد اليوم العالمي للسكان بتسليط 
الضوء على فئة المراهقـــات وما يتعرضن له 
من أذى جســـدي وضغط نفســـي، لتحســـيس 
المجتمـــع بالتحديـــات التـــي تواجههـــا هذه 
الشـــريحة وذلك من أجل الحفاظ على صحتها 
وضمـــان ولوجها على الصعيـــد العالمي إلى 
التربيـــة ووضـــع حد للـــزواج المبكر وتمكين 
أمهـــات المســـتقبل مـــن اختيـــارات واضحة 

بخصوص حياتهن.
فثمة حقائق ال يمكن تجاهلها عن المشكلة 
الســـكانية فـــي عالم اليوم، خاصـــة في الدول 
الناميـــة. فاســـتنادا لإلحصائيـــات األمميـــة، 
يتزايد عدد الســـكان بمعدالت ســـريعة، حيث 
يولد يوميا ما يقارب 270 ألف طفل رضيع، في 
حين تبلغ الوفيات يوميا حوالي 140 ألفا، أي 

بزيادة تقدر بـ130 ألف طفل رضيع في اليوم.
حســـب  المعطيـــات،  هـــذه  وتفصـــح 
الديمغرافييـــن، عن عدم التناســـب بين معدل 
الوالدات المرتفع ونسبة الوفيات المنخفضة 
التي ســـتترتب عليها آثار مستقبلية وخيمة، 
إذا لـــم يتـــم اســـتيعاب الفائض من الســـكان 
وتنظيم المسألة السكانية من خالل تبني رؤية 
اســـتراتيجية ترتكز على التنمية االقتصادية 
والمشـــاركة الجديـــة والفعالـــة للمجتمع في 

عملية التنمية.
وتضـــاف إلى قضيـــة االزدياد الســـكاني 
مشـــكلة الفقر، التي تلقي بظاللها القاتمة على 
ســـكان الـــدول النامية، في ظـــل تزايد األعداد 
الهائلة مـــن العاطلين عن العمـــل وما يترتب 
عليهـــا مـــن هجـــرة مكثفة مـــن األريـــاف إلى 
الحواضر، هربا من بؤس المعيشة، فيزدحمون 
في المدن، بال عمل منتج، ويعيشون في أحزمة 

الفقر على ضواحي الحواضر.

وبخصـــوص وضعيـــة النســـاء فـــي هذه 
البلـــدان، ال تزال مشـــاركة المرأة فـــي القوى 
العاملـــة  خافتـــة وعـــدد ال يســـتهان بـــه من 
النســـاء يعملن في مهن شـــاقة ال تتوافر فيها 
أي ضمانـــات صحيـــة أو اجتماعيـــة. كما أن 
نســـبة األمية بين اإلناث أكبر من نسبة األمية 
بين الرجال، ومعدل أمل الحياة بالنســـبة إلى 
المرأة أقل من معدل أمـــل الحياة لدى الرجل، 
على عكس ما هو موجود في الدول المتقدمة.

وأكد األمين العـــام لألمم المتحدة بان كي 
مون أنه رغم المكاسب الهامة التي تحققت في 
مجال الحد من الفقر وتحسين فرص ورفاهية 
الكثيـــر من الناس فـــي جميع أنحـــاء العالم، 
يظـــل مئات الماليين من البشـــر يائســـين من 
الحصول على فرصة تحقيق مســـتقبل أفضل، 
ومـــن بين أقل الفئات اســـتفادة من المبادرات 
اإلنمائيـــة الســـابقة الفتيـــات، وبخاصـــة في 

سنوات المراهقة التكوينية.
وأضـــاف ”في الوقت الـــذي ينبغي فيه أن 
تكون الفتيات في المدرسة وأن يفكرن في آفاق 
المستقبل، تواجه غالبيتهن  عراقيل اجتماعية 
وثقافيـــة تعوقهن عـــن تحقيـــق طموحاتهن. 
فبينما يرجح أن يتسع نطاق خيارات الصبي 
وفرصه عندما يصبح مراهقا، تتقلص خيارات 

الفتاة وفرصها في الكثير من األحيان“.
وأشــــار إلــــى أن نصــــف حــــاالت االعتداء 
الجنســــي في جميع أنحاء العالم ُترتكب ضد 
الفتيات البالغات من العمر خمس عشرة سنة 
أو حتى أقــــل من ذلك. وفي البلــــدان النامية، 
يتــــم تزويــــج واحدة من كل ثــــالث فتيات قبل 
بلوغ 18 سنة. والفتيات في سن المراهقة أقل 
فرصة من األوالد في بدء المرحلة الثانوية أو 

إتمامها.
وقــــال بــــان كي مــــون ”وفــــي هــــذا اليوم 
العالمي للســــكان، أحــــث جميــــع الحكومات 
والشــــركات والمجتمــــع المدني علــــى توفير 
الدعم واالســــتثمار من أجل الفتيات في ســــن 
المراهقــــة. فكل فرد يســــتحق االســــتفادة من 
منافــــع النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي. 
فلنعمــــل معا لضمــــان حياة األمــــن والكرامة 

والفــــرص للجميــــع“. وأكــــد صنــــدوق األمم 
المتحــــدة للســــكان أن المراهقــــات يواجهــــن 
تحديــــات هائلة في جميع أنحاء العالم. وأحد 
هــــذه التحديات هــــو أن بعــــض المجتمعات 
والعائالت تعتبر المراهقات في ســــن مناسب 
للزواج واألمومة. ويترتب على ذلك إجبارهن 
على ترك دراســــتهن ملحقين أضرارًا بآمالهن 
المراهقــــات  اســــتمرت  وإذا  المســــتقبلية. 
الحوامــــل فــــي الدراســــة يواجهــــن تحديات 
من نــــوع آخر، مثــــل صعوبــــة الحصول على 
المعلومات األساســــية عــــن صحتهن وحقوق 
اإلنســــان والحقــــوق اإلنجابية، مــــا يجعلهن 
عرضة للمرض أو االستغالل. وتتضاعف هذه 
التحديــــات للمراهقات المهمشــــات من أفراد 

األقليات العرقية والمناطق النائية الفقيرة.
وتابع ”يمكننا تغييــــر هذا الواقع لنجعل 
من المراهقــــات قوًة أكبر قــــادرًة على إحداِث 
تغييــــٍر إيجابي فــــي المجتمعــــات عن طريق 

تمكينهــــن، وتعريفهن بحقوقهــــن، وإعطائهن 
األدوات الالزمة للنجاح“.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق 
األمم المتحدة للســــكان الدكتــــور باباتوندي 
أوسوتيمهين ”في بعض أنحاء العالم، الفتاة 
التي تصل إلى ســــن البلوغ تعتبرها أسرتها 
ومجتمعها مهيأة للــــزواج والحمل والوالدة. 
وقد يتــــم إرغامها على الــــزواج وحملها على 
التخلي عن الدراســــة. وقــــد تعاني من حاالت 
ضعف موهنة من قبيل ناسور الوالدة نتيجة 
للحمــــل والوضــــع قبــــل أن يصبح جســــدها 
قادرا على تحمل هــــذه األعباء. وقد تحرم من 
التمتع بحقوق اإلنســــان الخاصة بها“. وأكد 
باباتونــــدي أن ”الفتيــــات المهمشــــات أكثــــر 
عرضة للجهل بالصحة اإلنجابية، واحتماالت 
حملهــــن أعلى بكثير، ويصبحــــن أمهات وهن 
مازلن في ســــن الطفولة. لكل فتــــاة الحق في 
اســــتغالل إمكاناتها والســــيطرة على حياتها 

والتحكم في جســــدها واتخاذ القرارات التي 
تشكل حياتها“.

وأضاف ”وتعد سنوات المراهقة بالنسبة 
إلى بعض المراهقات ســــنوات االستكشــــاف 
والتعلــــم وزيادة الشــــعور بالمســــتقبل، بيد 
أنــــه بالنســــبة إلــــى أخريــــات كثيــــرات تمثل 
هذه الســــنوات وقتــــا لزيادة أوجــــه الضعف 
واالســــتبعاد الذاتــــي مــــن التمتــــع بالحقوق 

والفرص“.
وتهــــدف برامــــج صندوق األمــــم المتحدة 
للســــكان إلــــى القضــــاء علــــى ظاهــــرة زواج 
األطفال، والحد من حمل المراهقات، وتمكين 
الفتيــــات من اتخاذ قرارات مســــتنيرة تتعلق 
عــــام 2015،  وفــــي  وأجســــادهن.  بصحتهــــن 
ســــاعدت برامــــج صنــــدوق األمــــم المتحــــدة 
للســــكان 11.2 مليون فتــــاة تراوحت أعمارهن 
بين 10 و19 في الحصول على معلومات بشأن 

الصحة والخدمات الصحية.
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أوصى مجلس إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في عام 1989، مبوجب قراره 46/89، 
بأن يحتفل املجتمع الدولي باليوم العاملي للسكان في 11 يوليو من كل عام وذلك بغرض 
تركيز االهتمام على الطابع امللح للقضايا الســــــكانية وأهميتها في ســــــياق خطط التنمية 
الشــــــاملة وبرامجها واحلاجة إلى إيجاد حلول لهــــــذه القضايا. وموضوع هذا العام هو 

”االستثمار في املراهقات“.

أكـــد مختصون أن جنب البارميزان يعتبر من املصادر الحيوانيـــة الغنية بالبروتني؛ حيث يحتوي 
100 غرام من الجنب الصلب على نحو 36 غرامًا من البروتني.

 حـــذرت الجمعية األملانية لجراحات العظام والحوادث من أن كتابة الرســـائل النصية القصيرة 
SMS أثناء قيادة السيارة أو حتى قراءتها ترفع خطر الحوادث بمعدل عشرة أضعاف. أسرة

[ االستثمار من أجل المراهقات يحقق عالما يسوده العدل [ الفتيات يواجهن عراقيل تعوقهن عن تحقيق طموحاتهن
 اليوم العالمي للسكان يسلط الضوء على المراهقات

 لكل فتاة الحق في استغالل إمكاناتها والسيطرة على حياتها والتحكم في جسدها

} المنامة - كشفت دراسة حديثة نوقشت بكلية 
الدراســـات العليا بجامعة الخليج العربي في 
البحريـــن عن قصور في اللعـــب التخيلي لدى 
األطفـــال الذيـــن يعانـــون من أعـــراض طيف 
التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة، كما كشفت 
الدراســـة التي طبقت على 253 طفال من أطفال 
الروضة عـــن وجود اضطرابات فـــي التفاعل 
االجتماعي والتواصل والســـلوكيات النمطية 

واالضطرابات النمائية.
وقالت الباحثة العنود عبدالهادي العنزي 
التـــي قدمت أطروحتها بعنوان ”الكشـــف عن 

أعراض اضطراب طيـــف التوحد لدى األطفال 
ما قبل المدرسة في دولة الكويت“ إن دراستها 
استهدفت عينة األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين ثـــالث ســـنوات ونصف الســـنة وخمس 

سنوات ونصف السنة.
وتوصلـــت النتائج إلى عـــدم وجود اللعب 
التخيلي لـــدى أطفال طيف التوحد كأحد أبرز 
األعـــراض، باإلضافـــة إلى عدم اســـتخدامهم 
إلصبع السبابة لإلشـــارة، كما أبرزت النتائج 
وجـــود فرق دال أخصائيا بين الذكور واإلناث 

في ظهور األعراض لصالح اإلناث.

ودعـــت العنزي من خـــالل التوصيات إلى 
تضمين برامج الكشـــف والتدخـــل المبكر في 
المناهج التربوية لمـــا تحققه من أثر إيجابي 
وزيادة المعرفـــة بين أفراد المجتمع، وتدريب 
المعلمات على استخدام أدوات الكشف المبكر 
وجعلهـــا إلزاميـــة فـــي كل روضـــة وحضانة، 
والعمل على نشـــر الوعـــي الثقافي واإلعالمي 
بين أفراد المجتمع، موصيـــة في الوقت ذاته 
بتصميـــم وســـائل تعليميـــة خاصـــة لتطوير 
وتنمية مفهوم اضطراب طيف التوحد وسماته 
كالقصص المصورة ولعب األدوار والبطاقات.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة أميركية أن الطبيبات 
األميركيات أقل أجًرا من نظرائهن 

الذكور بنحو عشرين ألف دوالر سنوًيا 
في المتوسط. وقالت إنهن يحصلن 

على أجر أقل من زمالئهن الذكور حتى 
بعد أخذ عوامل سنوات الخبرة والعمر 

والعمل البحثي وساعات العمل في 
االعتبار.

◄ أثبتت دراسة أميركية أن الذهاب 
إلى دور العبادة يقلل بنسبة 5 أضعاف 
احتماالت االنتحار عند النساء. وقالت 

الدراسة إن الدين قد يكون مصدرا 
روحيا يمكن أن يستفيد منه أطباء 

النفس من أجل تحسين الحالة النفسية 
لزبائنهم.

◄ ذكرت دراسة جديدة أن بدانة 
األطفال يمكن أن ترجع إلى وزن كل من 
األب واألم حتى قبل حمل األم. وأوضح 
العلماء أن فرص إصابة الطفل بالبدانة 
تتجاوز الميراث الجيني البسيط وربما 
تعتمد على وزن والديه في فترة الحمل.

◄ أظهرت دراسة أجراها باحثون 
في المركز الوطني الفرنسي للكاتب، 

حول معدالت القراءة لدى األطفال 
والمراهقين أن العينة البحثية من سن 

7 سنوات حتى 19 عاًما يقرأون في 
المتوسط ستة كتب خالل ربع العام.

◄ أعلنت الدكتورة نسرين البغدادي 
عضو المجلس القومي للمرأة ومدير 

المركز القومي للبحوث الجنائية 
واالجتماعية عن قيام المجلس 

بالتعاون مع المركز القومي للبحوث 
االجتماعية والجنائية بإجراء دراسة 

ميدانية للوقوف على أولويات 
واحتياجات المرأة المصرية والتعرف 

على واقعها الفعلي في كل المجاالت 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

والثقافية واألمنية.

موضة

الكعكة النصفية 
إلطاللة متحررة

} قالـــت مستشـــارة المظهـــر األلمانية 
زيلكـــه غيرلـــوف إن الكعكـــة النصفيـــة 
تمثل أحدث صيحات تســـريحات الشعر 
في صيـــف 2016، لتمنح المـــرأة إطاللة 
عصريـــة متحررة. وأوضحـــت غيرلوف 
أنه يتم لف الشعر العلوي فقط في شكل 
كعكـــة، بينما يتم ترك الشـــعر الســـفلي 
ينســـدل بحرية. وإلطاللـــة أكثر جاذبية 
يمكن تصفيف الشـــعر الســـفلي بحيث 

يكون متموجًا على نحو خفيف.
وأردفـــت قائلة إن الكعكـــة النصفية 
تناســـب أيضًا الشعر متوســـط الطول، 
مشيرة إلى إمكانية تصفيفها للحصول 
على أكثر من إطاللة؛ فعلى سبيل المثال 
يمكـــن الحصول علـــى إطاللة شـــبابية 
المدينـــة  جـــوالت  تناســـب  وكاجـــوال 

خالل  مـــن  الشـــاطئ  ورحالت 
تصفيفها بحيث تكون مترهلة 

وذات خصالت متدلية.
كما يمكن الحصول على 
إطاللة أنيقة تناسب العمل 
والمناسبات المسائية من 

خالل تصفيف الكعكة 
في مؤخرة الرأس 

بحيث تكون 
مهندمة وملساء.

وإلطاللة 
الهيبيز الجريئة 

يمكن تصفيف 
كعكتين على 

الجزء العلوي 
من الرأس يمينًا 
ويسارًا. وتتمتع 
هذه التسريحة 
بطابع طفولي 
بعض الشيء، 

لذا فهي 
تناسب الحفالت 

والرحالت 
الشاطئية.

باختصارغياب اللعب التخيلي أبرز أعراض توحد األطفال

  

} فكرت لوهلة في أن أكتب عن حجم 
الكراهية والشر والدم الذي يلوث العالم 
في هذه األيام التي يفترض بها أن تكون 
أياما سعيدة، عن القتلى الذين يسقطون 

في المدن العربية، والتفجيرات التي 
تستهدف مقدسات المسلمين وإيمانهم 
وسالمهم وتفسد عليهم فرحتهم بالعيد 
والنجاح والصيف. غير أن سؤاال بقي 

عالقا في ذهني طوال الوقت: إنهم يلوثون 
كل شيء فلماذا نمنحهم فرصة إضافية 

ليلوثوا مقاالتنا أيضا، ووقتنا، وأفكارنا؟ 
إنها أيام للمحبة والفرح، وستظل كذلك 

ما دمنا نقاوم كرههم للحياة بتشبثنا بها، 
وإفسادهم للفرحة باإلصرار عليها، وحقدهم 

على الجمال بالتزين بكل ما هو جميل.
جميعنا يعرف أن قيم الحب والكراهية 
والموت والحياة والسالم والحرب تعيش 

بنقيضها، أي كلما اشتد الكره زادت 
المحبة، وكلما تفشى الموت توسعت 

الحياة، وكلما انتشر الشر عم الخير أرجاء 
العالم.

كونوا بخير إذن، الخير الذي نريده 
ونصر عليه ألنه حبل النجاة، وألنه المركب 
الذي سينقلنا من عالم يغرق إلى عالم أكثر 

أمانا. كونوا بخير في أيام يفترض بها 
السعادة، عن سابق إصرار وترصد، تزينوا 

أكثر، ابتسموا أكثر، ارقصوا أكثر، وأحبوا 
بعضكم بعضا أكثر. وتذكروا أن الهدية 

واجبة، وأن الضحكة هدية، والكلمة الطيبة 
هدية، والطبطبة هدية، والتزاور هدية، 

والصدق هدية، والمحبة هدية، والغفران 
هدية، والتواصل هدية، وتذكروا دائما أن 

قيمة الشيء ليست فيه، بل فينا، في رؤيتنا 
لما نملك وتثميننا له، فالبيوت مهما فقرت 

فهي غنية بالحب واالطمئنان والسعادة، 
واألسقف مهما تهاوت وتدنت فهي عالية 

بأحالمنا ورؤانا وتطلعنا إلى ما هو أجمل 
وأفضل، والطريق مهما قصرت وضاقت 

فهي واسعة بالرحمة التي في قلوبنا 
وممتدة بالصبر واالحتمال والتضحية.

كل عام وأنتم تقاومون الكره بالمحبة، 
والشر بالخير، والموت بالحياة. قاوموا 
بقدر اتساع بسمتكم، وتماسك أضلعكم، 

قاوموا بشدة وإصرار، بقتال حقيقي بين 
من يكره نفسه ومن يعليها، من يعودها على 
الحقد ومن يعلمها التسامي والتسامح، من 

يربي ابنا ليكون ذخرا وفخرا، ومن يربي 
ابنا ليفجر نفسه فيقتل وُيقتل.

افرحوا واستمتعوا بوقتكم، فالفرحة 
هي السالح الذي سنقاوم به الظلم والفساد 

والخراب، وهي الدرع التي سترد عنا 
رصاصة الحقد والكراهية، والموت.

كل عام وأنتم بخير إذن، خير حقيقي، 
صادق، باد على الوجوه والمالبس، 

والبيوت والشوارع، خير فاضح، صارخ 
يعمي عيونهم ويشل قلوبهم. تماسوا، 

تالصقوا، من بجانبه زوجة فليحضنها، 
ألنها بخير، ومن ينعزل ابنه أو ابنته في 

غرفته فليدق عليه الباب ويدخل ليقبله 
ويحضنه، ومن له حبيب غائب فليتصل 

به، ومن على خصام مع أحد أفراد أسرته 
فليبدأ بالصلح، ومن يفتقد عزيزا ميتا 
فليشعل ألجله شمعة، ألنه بخير أيضا 

ويعيش في قلبه آمنا. كونوا بخير جدا، 
بخير حقيقي، بخير صارخ يصل إلى آذانهم 

فيصمها.
دعوهم يموتون متفحمين، متفجرين، 

وعيشوا أنتم، عيشوا عيشة مضاعفة، من 
أجلكم، ومن أجل من أسقطوهم، من أجل 
الحيوات التي قطفوها باكرا فطارت في 

الهواء تبحث عن قلب يحتضنها.
الصيف للبهجة، ولن يغيروا منه شيئا، 

سيظل للبهجة، والحياة لمن يستحقها، 
لمن يمنحها وجهه األفضل، فتدربوا على 

الحياة أمام مراياكم كل صباح، تدربوا 
على البسمة الصادقة، واللمعة الرشيقة، 

على الجبين العالي، والوردة اليانعة على 
الوجنتين. الحياة تدريب مستمر، فدربوا 
قلوبكم على الحب والتسامح والمغفرة، 
دربوها على النبض بقوة من أجل الفرح 
والجمال، وليس خوفا أو كرها، دربوها 

على االنتفاض كالطير، كلما سمعت كلمة 
طيبة أو عبارة صادقة، خّفقوا خّفقوا كأنكم 
تطيرون، كأنكم ترتفعون فال ترونهم، كأنكم 

تصعدون للجنة وتتركونهم في جحيم 
مصيرهم البائس الكريه.

الحياة ملن يستحق الحياة

S

المدينـــة  جـــوالت  تناســـب جـــوال 
خالل  مـــن  الشـــاطئ  حالت 
صفيفها بحيث تكون مترهلة 

خصالت متدلية. ت
كما يمكن الحصول على
اللة أنيقة تناسب العمل
مناسبات المسائية من 

الل تصفيف الكعكة 
مؤخرة الرأس 

يث تكون 
ندمة وملساء.

وإلطاللة 
يبيز الجريئة 

كن تصفيف 
كتين على 

جزء العلوي 
 الرأس يمينًا 
وي جز

سارًا. وتتمتع
ي ي س ر

ه التسريحة 
بع طفولي 
ض الشيء، 

فهي 
سب الحفالت

رحالت 
شاطئية.

الكراهية
في هذه
أياما س
في المد
تستهدف
وسالمه
والنجاح
عالقا في
كل شيء
ليلوثوا
إنها أيام
ما دمنا
وإفساده
على الج
جمي
والموت
بنقيضه
المحبة،
الحياة،
العالم.
كونو
ونصر ع
الذي سي
أمانا. كو
السعادة

  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

بان كي مون:
من بين أقل الفئات استفادة 

من المبادرات اإلنمائية 
الفتيات في سن المراهقة
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الصين تأمل في استضافة بطولة كرة قدم مرموقة

[ أبرز نجوم العالم يتوجهون لتعزيز صالبة الدوري الصيني

} بوينــس آيــرس - أوضـــح غويرمو باروس 
ســـكوليتو، املدير الفني لنادي بوكا جونيورز 
األرجنتينـــي أنـــه ال يشـــعر بوجـــوب تتويج 
فريقـــه ببطولـــة كأس ليبيرتادوريس. وجاءت 
تصريحـــات ســـكوليتو علـــى هامـــش اللقاء، 
الذي يجمع بني بوكا جونيورز واندبيندينتي 
اإلكوادوري في إياب الدور قبل النهائي لكأس 
ليبيرتادوريس اخلميس. وأشـــار مدرب بوكا 
جونيـــورز إلـــى أن لديـــه 90 دقيقة لتســـجيل 
الهدف، الذي يؤهل الفريق األرجنتيني لنهائي 
البطولة، بعد ســـقوطه في مباراة الذهاب 2-1 
في األسبوع املاضي بكويتو عاصمة إكوادور. 
وقال ســـكوليتو فـــي مؤمتر صحافـــي ”لدينا 
90 دقيقة لتســـجيل هدف وليســـت 10 أو 15“. 
وأضـــاف ”يجب أن نأخذ فـــي االعتبار جتربة 
أتلتيكو ناسيونال مع روساريو سنترال، بعد 
أن عاد إلى املنافسة مرة أخرى بفضل احلفاظ 
على هدوئـــه وعلى التنظيـــم اجليد وحقق ما 

كان يريده في الدقائق األخيرة“.
وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت 
خبرته تســـتطيع التعامل مـــع الضغوط التي 
يتعرض لها العبوه، أجاب غويرمو سكوليتو، 
الفائـــز بلقـــب كأس ليبيرتادوريـــس مع بوكا 
جونيورز كالعب، قائال ”من احملتمل أن بعض 
الناس ينظرون إلى هذا األمر من هذا املنظور، 

ولكننا ال نشعر بوجوب التتويج باللقب“. 
واختتـــم قائـــال ”هـــل أنت مجبـــر على أن 
تكـــون األفضل في مـــا تقوم بـــه؟، نحن أيضا 
لسنا مجبرين، نعمل من أجل الفوز، الالعبون 
يتحملون مســـؤولياتهم، أؤمـــن بقدرة العبي 
بوكا جونيورز على حتمل املســـؤولية“. وكان 
غويرمو قد اعترف بأن فريقه فقد الثقة بنفسه 
خالل الفتـــرة املاضية، مؤكدا أنـــه يعاني من 

النواحي النفسية والبدنية والفنية.
وقـــال ســـكوليتو عقـــب االنتقـــادات التي 
تلقاها بـــوكا جونيورز بســـبب أدائه الباهت 

أمـــام غرميـــه التاريخي ريفر بليـــت املاضي، 
في مباراة كالسيكو الدوري األرجنتيني ”لقد 
بدأ يفقد الثقة بســـبب ســـوء النتائج وتغيير 
املـــدرب، نســـعى إلـــى التقدم مـــع الوقت وأن 
جنعل الفريق قادرا على املنافســـة وأن تكون 

له شـــخصية وطموح“. وفـــي معرض رده عن 
ســـؤال حول ما إذا كان بوكا جونيورز يعاني 
مـــن الناحية النفســـية أو البدنيـــة أو الفنية، 
أجـــاب املـــدرب األرجنتيني قائـــال ”أعتقد من 

النواحي الثالث“.

رياضة

باروس: أثق في قدرة العبي بوكا جونيورز باختصار

} بكين – تســـتعد الصـــني الحتضان بطولة 
كرويـــة مرموقـــة بدءا مـــن عـــام 2017 وفق ما 
ذكرتـــه مجموعة واندا لالســـتثمار الســـاعية 
لولوج عالم الرياضة من أوســـع أبوابه. وجاء 
اإلعالن وســـط سعي الصني الســـتقطاب أبرز 
جنوم عالـــم الكرة املســـتديرة وتعزيز صالبة 

الدوري احمللي. 
وســـبق لالحتـــاد الدولي ”فيفـــا“ أن منح 
اإلذن إلقامـــة كأس الصـــني فـــي ينايـــر 2017، 
وهي بطولة ستشـــهد أربع مباريات مبشاركة 
منتخـــب الدولـــة املضيفـــة وثالثـــة أندية من 
أوروبـــا واألميركيتـــني، حســـب مـــا أوردتـــه 
مجموعـــة واندا في بيـــان دون أن حتدد هوية 

األندية اخلارجية املشاركة في البطولة. 
وأكدت واندا أن البطولة ســـتقام بالتعاون 
مع االحتادين الصيني واآلسيوي لكرة القدم، 
علما بأن الشركة تســـعى لرفع عدد املشاركني 

إلى ثمانية، واستقدام أبرز األندية العاملية.
وتتبـــوأ الصني حاليـــا املركز الــــ81 على 
ســـلم التصنيف العاملي مباشرة خلف زامبيا 
واألردن، وتســـعى لرفع مســـتوى كـــرة القدم 
في البالد إلى أبعد مـــدى. واضافت مجموعة 
واندا في البيـــان عينه ”يحق للصني بصفتها 
مستضيفة البطولة أن تشرك منتخبها الوطني 
بغية ارتقائه على ســـلم التصنيـــف العاملي“. 
واندا، التي يرأســـها وانغ جيانلني أغنى رجل 
فـــي الصني، متلك أســـهما في نـــادي أتلتيكو 
مدريد األســـباني، وراعية رسمية في االحتاد 
الدولي لكرة القـــدم الفيفا، الواقع حتت وطأة 
أزمات فســـاد. وبنى وانـــغ إمبراطورية مالية 
قوامها مئة مليار دوالر بفضل مراكز التسوق، 
قبل أن يحول أنظاره إلى إرســـاء إمبراطورية 
رياضيـــة عاملية. وذكرت صحيفة ”فاينانشـــل 
أن  املاضـــي  األســـبوع  البريطانيـــة  تاميـــز“ 
مباحثات أجريت بني وانغ وعدد من مسؤولي 
الدوريات األوروبية الكبرى بغية اســـتحداث 
بطولة كروية دولية توازي بأهميتها مســـابقة 

دوري أبطال أوروبا.

الرياضيـــة  وانـــدا  مجموعـــة  وأعلنـــت 
القابضـــة أنها األســـمى في مجـــال الرياضة، 
ووضعت هدفا ســـاميا نصـــب عينيها يقضي 
ببلـــوغ حاجز 10 مليـــارات دوالر أميركي على 
مســـتوى املداخيل. وباإلضافة إلـــى اقتنائها 
من أســـهم أتلتيكـــو مدريد، متلـــك واندا   “20
أيضا مؤسســـة وورلد ترياتلـــون، التي تدير 
سلســـلة الرجل احلديدي. وذكـــرت املجموعة 
أنها توصلت إلى اتفاق يقضي بشراء شركتها 
التابعـــة ”اي ام ســـي“ االوديون وســـينما يو 
ســـي اســـي الكامنني في العاصمة اإلنكليزية 
لنـــدن، مقابـــل 1.2 مليـــار دوالر أميركي، بغية 
جعل مســـارح اي ام سي األكثر استيعابا على 
امتداد املعمورة. واقترب مستثمرون صينيون 
من شـــراء 80 في املئة من أســـهم نادي ميالنو 
املنافـــس فـــي دوري الدرجة األولـــى اإليطالي 
لكرة القدم على أن يســـتحوذوا على نسبة 20 
فـــي املئة املتبقية في غضـــون عامني أو ثالثة 
أعـــوام. ونقلت الصحـــف الصينية عن مصدر 
مطلـــع على املفاوضات ”الطرفـــان يتفاوضان 

علـــى أن يقوم مســـتثمرون صينيون بشـــراء 
80 فـــي املئة من األســـهم واملفاوضات مازالت 

جارية“.
وبدأ ســـيلفيو برلســـكوني رئيـــس وزراء 
إيطاليـــا الســـابق والذي متلك عائلته شـــركة 
فينينفست املالكة مليالنو، مفاوضات في مايو 
مع مجموعة مستثمرين صينيني لبيع النسبة 
األكبـــر من األســـهم وضخ أموال فـــي النادي 
الذي لم يفز بـــأي بطولة كبرى في آخر خمس 
ســـنوات. وذكـــر أن املســـتثمرين الصينيـــني 
يقـــدرون قيمة النادي بنحـــو 750 مليون يورو 
(832.73 مليـــون دوالر) مبا في ذلك الديون وأن 
املفاوضات تدور حول شراء نسبة 70 في املئة 
من األســـهم. وأشـــارت وســـائل إعالم إلى أن 
شركة فينينفست واثقة من التوصل إلى اتفاق 
في األيـــام املقبلة رغـــم أن بعـــض التفاصيل 
القانونيـــة واملالية لم يتم االتفـــاق عليها بعد 

وحتتاج إلى موافقة برلسكوني. 
التجارية  ســـونينغ  مجموعة  واستحوذت 
الصينيـــة فـــي الشـــهر املاضي علـــى نحو 70 

فـــي املئة مـــن أســـهم انترناســـيونالي مقابل 
270 مليون يـــورو. ومن جانب آخر أعلن نادي 
زينيـــت ســـان بطرســـبورغ الروســـي، انتقال 
مهاجمه البرازيلي جيفانيلدو فييرا دي سوزا، 
الشهير بـ“هالك“ إلى شنغهاي سيبج الصيني 
فـــي صفقة بلغـــت قيمتها 55.8 مليـــون يورو.  
ووفقا لبيان نشره النادي الروسي على موقعه 
اإللكتروني ”توصل زينيت وشـــنغهاي سيبج 
التفاق بشأن انتقال هالك، في صفقة تبلغ 55.8 

مليون يورو“. 
وتعـــد تلك الصفقـــة هي أكبـــر صفقة في 
تاريخ كرة القدم الروسية، حيث لم يسبق ألي 
ناد روســـي أن قام ببيع العـــب ضمن صفوفه 
مببلـــغ مالـــي وصل إلـــى هذا الرقـــم. وانضم 
هالك (29 عاما) إلى زينيت في عام 2012 قادما 
مـــن بورتو البرتغالي مقابـــل 40 مليون يورو. 
وسجل النجم البرازيلي 56 هدفا في 97 مباراة 
خاضهـــا معه في الـــدوري الروســـي، كما أنه 
تصدر قائمة هدافي املســـابقة موســـم 2014-

2015 برصيد 15 هدفا.

تتطلع مجموعة واندا لالستثمار الصينية 
ــــــم الرياضة من أوســــــع  ــــــى اقتحام عال إل
أبوابه، لفتح طريق العاملية والنســــــج على 

منوال القوى الكروية الكبرى في العالم.

فرحة بنكهة برازيلية صينية

نعرف طريقنا

{مباراة الوداد ال تقبل القسمة على اثنني، ويدرك الالعبون والجهاز الفني أهمية الفوز لضمان 

االستمرار في املنافسة على التأهل إلى نصف النهائي}.

سيد عبداحلفيظ 
مدير الكرة بفريق األهلي املصري

{أعتبـــر أن تجربتي مـــع اليرموك الكويتي كانت ناجحة، تجربتي في الكويت كســـبت منها خبرة 

ستساعدني على فرض وجودي في الترجي الرياضي التونسي}.

رضوان اخللفاوي
 العب الترجي الرياضي التونسي

عصبية حسام حسن 

تقوده إلى خلف القضبان

عامد أنور

} القاهــرة- قامـــت وزارة الداخلية بترحيل 
حســـام حســـن، العب منتخب مصر السابق، 
واملديـــر الفني لنادي املصري البورســـعيدي، 
إلى ســـجن مزرعة طرة بجنوب القاهرة، ومعه 
مساعده حسن مصطفى العب األهلي السابق، 
ووليد بدر إداري الفريق، تنفيذا لقرار النيابة 
العامة بحبســـهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
كانـــت النيابة الكلية باإلســـماعيلية برئاســـة 
املستشـــار محمـــد العوضي، قضـــت بحبس 
حســـام حســـن ومســـاعديه 4 أيام علـــى ذمة 
التحقيقات، بتهمة التعدي بالضرب على رقيب 
شرطة تابع ملديرية أمن اإلسماعيلية، في أثناء 
تصويره مباراة املصري وغزل احمللة اجلمعة 
املاضي، باجلولة الـ34 واألخيرة من مســـابقة 

الدوري املمتاز.
مت احتجاز حسن ومعاونيه داخل معسكر 
قـــوات األمـــن باإلســـماعيلية، وقـــال مصـــدر 
أمني لـ“العرب“، أنه مت ترحيل حســـام حسن 
ومعاونيه في ســـرية تامة ودون سابق إنذار، 
فجـــر األربعـــاء، بعد أن وصلـــت تهديدات من 
أولتـــراس النـــادي املصـــري بتحرير حســـن 
بالقـــوة، علـــى أن ينظـــر قاضـــي التجديدات 
اجلزئي في جتديد حبســـه صبـــاح اخلميس. 
أوضـــح محمـــود كبيـــش، أســـتاذ القانـــون 
اجلنائـــي لـ“العرب“، أن مقطـــع الفيديو الذي 
أظهر اعتداء حســـام حســـن ومســـاعديه على 
املصور، يعد أحد أســـباب اإلدانة، لكن ال ميكن 
بناء احلكم عليه، وفي حالة إدانة املدير الفني 
للمصري، بجرمية الضرب، ســـتكون العقوبة 
غرامـــة مالية واحلبس فتـــرة تتراوح بني يوم 

و6 أشهر.
تعـــود الواقعة إلى مبـــاراة املصري وغزل 
احمللة، ضمن مباريات الدوري والتي شـــهدت 
أحداثا مؤسفة بني العبي الفريقني، ثم فوجىء 
اجلميع مبـــدرب للمصري، يركـــض وراء أحد 
املصورين، وما أن وقع أرضا حتى انهال عليه 
حسن بالضرب، وقام مساعده حسن مصطفى 
بانتـــزاع كارت الذاكرة اخلاص بالكاميرا. لكن 
في تطور ســـريع ســـارت األحداث على عكس 
ما يشتهي حســـن، وأمرت نيابة اإلسماعيلية 
بضبطه ومعاونيه لسماع أقوالهم في الواقعة.

◄ كافأ مجلس إدارة نادي اتحاد طنجة 
المدرب عبدالحق بن شيخة بعقد جديد 

يستمر لموسمين، بعدما قاد الفريق 
إلى احتالل المركز الثالث في الموسم 
الماضي خلف الفتح الرباطي والوداد 

ضامنا بذلك المشاركة بمسابقة 
الكونفدرالية.

◄ رفض كريستيان غوركوف، المدرب 
السابق للجزائر والحالي لفريق رين 
الفرنسي، مشاركة المدافع رامي بن 

سبعيني مع الجزائر في منافسات كرة 
القدم بأولمبياد ريو دي جانيرو.

◄ قرر الروماني فيكتور بيتوركا، 
المدرب السابق لفريق اتحاد جدة 

السعودي، رفع شكوى لدى ”الفيفا“ 
ضد إدارة النادي بسبب إخاللها ببنود 

التعاقد معه.

◄ رفض مجلس إدارة النادى 
اإلسماعيلي رحيل عمرو طارق 

مدافعه الجديد مجانا، مطالبا الالعب 
باالستمرار مع الفريق أو تقديم عرض 

رسمي للرحيل يتناسب ماديا مع 
النادي. وتعاقد اإلسماعيلي مع عمرو 

طارق مدافع ريال بيتيس األسباني 
لمدة 4 مواسم.

◄ أتمت إدارة النجم الساحلي، تعاقدها 
الرسمي مع الالعب التونسي وليد 

حسني، لمدة 3 سنوات. وحل حسني 
(23 عاما) بتونس، وتدرب مع فريق 

النجم، تحت إشراف فوزي البنزرتي.

◄ أعلن االتحاد الجزائري لكرة القدم 
أنه سينشر جدول مباريات الموسم 

الجديد من دوري المحترفين الخميس. 
وذكر االتحاد في بيان عقب اجتماع 

مكتبه التنفيذي، أن رابطة دوري 
المحترفين تستعد للموسم الجديد وأن 

جدول المباريات جاهز.

الصني تتبوأ حاليا املركز الـ81 على 

مباشرة  العاملي  التصنيف  سلم 

خلف زامبيا واألردن، وتسعى لرفع 

مستوى كرة القدم في البالد

◄

بـــأن فريقه  ــرف  ــت اع ــد  غــويــرمــو ق

الفترة  خــالل  بنفسه  الثقة  فقد 

من  يعاني  ــه  أن مــؤكــدا  املــاضــيــة، 

النواحي النفسية والبدنية والفنية

◄

متفرقات
◄ هدد احتاد كرة القدم اجلزائري 

برئاسة محمد روراوة األندية احملترفة 
التي لم تقم بتسوية نزاعاتها مع العبيها 

مبنعها من إجراء تعاقدات جديدة إذا 
لم تنته من سداد متأخرات مستحقاتهم 

املالية قبل 20 يوليو. وأوضح االحتاد أن 
األندية املعنية بتسوية أوضاعها املالية 

وهي مولودية وهران وسريع غليزان 
واحتاد احلراش من دوري 

الدرجة األولى وأمل األربعاء 
واحتاد البليدة وشباب أهلي 

برج بوعريريج من الدرجة 
الثانية، مهددة بعقوبات 
أخرى قد تفرضها جلنة 

االنضباط ومنصوص 
عليها في اللوائح.

◄ أعرب آدم سيلفر مفوض الدوري 
األميركي حملترفي كرة السلة عن مخاوفه 

عقب انتقال كيفن دورانت إلى صفوف 
غولدن ستايت ووريرز، مؤكدا سعيه 

احلثيث لسن قوانني وتشريعات تفضي 
إلى احلفاظ على توازن القوى بني 

”كي أكون األندية. وذكر سيلفر 
أرى أن شفافا وصادقا، ال 

هذا االنتقال مثالي 
بالنسبة إلى موازين 
القوى في الدوري“. 

وغادر دورانت، 
أفضل العب في 

الدوري 2014-2013، 
أسوار أوكالهوما 

سيتي ثاندر لاللتحاق 
بكتيبة املدرب ستيف كير، 

في عقد ملدة موسمني.

◄ أعرب العب التنس األرجنتيني خوان 
مارتني دل بوترو عن سعادته بالعودة إلى 

منافسات بطولة كأس ديفيز، بعد أربع 
سنوات من الغياب، مؤكدا أنه أصبح 

جاهزا خلوض منافسات دور الثمانية 
مع الفريق األرجنتيني، الذي يلتقي مع 
نظيره اإليطالي في هذا الدور اجلمعة. 
وقال دل بوترو ”العودة 

للمشاركة فى هذه األشياء 
مع زمالئي الالعبني 

واجلهاز الفني تعد أمرا 
رائعا للغاية“. وأضاف 

”كنت أشتاق لهذا، 
انتظرت وقتا طويال 
لكي أعود ملمارسة 
التنس ولكي أكون 

هنا ممثال لبالدي في 
كأس ديفيز“.

و ر و ي و و ي و
وواحتاد احلراش
الدرجة األول
واحتاد البلي
برج بوعرير
الثانية، مهدد
أخرى قد تفر
االنضباط
عليها في

لى توازن القوى بني
”كي أكون سيلفر

أرى أن ا، ال 
ثالي

موازين 
وري“.

ت، 
ي

 ،2014
وما

اللتحاق 
ستيف كير،

وسمني.

ي ي اإلي ير
وقال دل
للمشارك
مع زمالئ
واجله
رائعا
”كنت
انتظ
لكي
التن
هن
كأ



} ليفربــول (إنكلتــرا) – أبلغ املـــدرب يورغن 
كلـــوب املهاجم ماريـــو بالوتيلي بـــأن مركزه 
به الكثير من املنافســـة فـــي ليفربول املنتمي 
للـــدوري االنكليـــزي املمتـــاز لكـــرة القدم وأن 
عليه البحث عـــن ناد آخر. وعاد بالوتيلي إلى 
ليفربول من أجل اإلعداد للموســـم اجلديد بعد 
فترة إعارة غيـــر ناجحة في ميالنو لكنه بعيد 
عن حسابات كلوب في وجود دانييل ستوريدج 
وكريســـتيان بنتيكي وديفوك أوريجي وداني 
إينغس فـــي الهجـــوم. وقال كلـــوب ”حتدثت 
معـــه حول هذا األمر. إنـــه ليس في مرحلة من 
مسيرته تسمح له مبنافســـة أربعة أو خمسة 
العبـــني آخرين على مركـــز أو اثنني… لذا بكل 
وضوح هـــو بحاجة إلى حل“. وأضاف ”هناك 
ناد بالتأكيد ســـيكون ســـعيدا باحلصول على 
ماريو بالوتيلي اجلديد. حتدثت معه بوضوح 
حول ذلك“. وأبدى ســـامبدوريا اهتمامه بضم 
بالوتيلـــي وقال رئيســـه ماســـيمو فيريرو إن 
ناديه هو املكان املثالي إلحياء مسيرة املهاجم 
الذي سجل ثالثة أهداف فقط في 23 مباراة مع 

ميالنو املوسم املاضي.

أهمية الرحيل

وأكـــد كلـــوب ملاريـــو أهميـــة رحيلـــه عن 
ليفربـــول إذا أراد التحســـن والعـــودة إلـــى 
املنتخب األول في التصفيات املؤهلة ملونديال 
روسيا 2018، مبديا في الوقت نفسه استعداده 
ملد يديه ملساعدة الالعب خالل فترة التحضير 
للموســـم اجلديد 2016-2017. انضم بالوتيلي 
إلـــى ليفربول من ميالن عـــام 2014 نظير مبلغ 
16.5 مليون جنيه إسترليني، لكن بعد تسجيله 
لهدف يتيـــم فـــي البرمييرليغ مـــن 16 مباراة 
اضطر للعودة إلى ســـان ســـيرو على ســـبيل 
اإلعـــارة. ومتكن صاحـــب الـ25 عامـــا من هز 
الشـــباك مرة واحدة فقط مبنافســـات الدوري 
اإليطالي املوســـم املاضي، علمـــا بأنه قد غاب 
عن صفوف فريقه ألكثر من ثالثة أشهر بداعي 

إصابة في الفخذ.
وال يرى يورغن كلوب أي مســـتقبل ملاريو 
على ملعب آنفيلد روود، لكنه مســـتعد إلعادة 
بناء ثقته في نفســـه لتســـويقه هـــذا الصيف 
وبيعه ألحد األندية الراغبة في االســـتفادة من 
خدماته. وقال كلوب ”كان جيدا وال أســـتطيع 
قـــول أي شـــيء غير ذلك، إنه معنـــا من جديد، 
وكل شـــيء جيـــد وعلى مـــا يرام فـــي الوقت 

الراهـــن معه“. وتابع ”ســـوف نفعل كل ما في 
وســـعنا ملســـاعدته على النهوض واستعادة 
مســـتواه الفني والبدني املعهـــود، نحن نريد 
رؤيـــة مواهـــب ماريـــو التـــي كان عليها قبل 
التعرض لإلصابة“. وأضاف ”ماريو العب من 
طراز عاملـــي، لكنه غير جاهز للمنافســـة على 
مركزه فـــي ليفربول أمام العناصـــر احلالية، 

ونحن بحاجة إلى إيجاد حل ما“. 

غياب مؤثر

ولـــن يكون بوســـع املدافع مامادو ســـاكو 
املشـــاركة مـــع ليفربول فـــي مباراتـــه األولى 
بالـــدوري االنكليزي املمتاز ضد أرســـنال يوم 
14 أغسطس بســـبب اإلصابة وسيكون غيابه 
مؤثرا جدا. ولم يلعب املدافع الفرنسي الدولي 
منذ أبريـــل بعدمـــا أبلغه االحتـــاد األوروبي 
لكرة القدم بأنه ســـقط في اختبار للمنشطات. 
وأســـقط االحتاد األوروبي القضية ضد ساكو 
(26 عاما) األســـبوع املاضي، لكن املدافع غاب 
عـــن ليفربـــول في هزميتـــه بنهائـــي الدوري 
األوروبـــي ضد إشـــبيلية في مايو واســـتبعد 

من تشـــكيلة فرنســـا في بطولة أوروبا نتيجة 
لالتهـــام. وقـــال كلوب ”ســـاكو مصـــاب. كان 

يعاني من مشكلة بسيطة عندما كان يلعب“. 
وبـــدأ لفيربـــول املنافـــس فـــي الـــدوري 
اإلنكليزي املمتاز حتضيراته للموسم اجلديد 
عبـــر الفوز علـــى روفرز بهدف ســـجله داني. 
ويعيـــش الريدز حالـــة من االســـتقرار الفني 
واملعنوي لم يعهدها منذ ســـنوات بعد متديد 
التعاقـــد 6 ســـنوات مع املدير الفنـــي األملاني 
كلـــوب. هذه اخلطوة دفعت كلوب إلى احلديث 
إلـــى وســـائل اإلعالم في مســـتهل حتضيرات 
الفريق للموســـم اجلديد ووصفها بالبركالت 

الترجيحية.. ولكن ماذا يقصد بذلك؟.

} لندن – بات ســـام آالردايس مرشـــحا قويا 
لتولـــي تدريب منتخب إنكلترا لكرة القدم وفق 
ما أورده ناديه ســـندرالند اإلنكليزي األربعاء، 
والذي ســـمح ملديـــره الفني ببـــدء مفاوضات 
بهذا الصـــدد مع االحتـــاد اإلنكليـــزي للعبة. 
ورشـــح آالردايس (61 عامـــا) لتدريب منتخب 
األسود الثالثة منذ عشرة أعوام، قبل أن تسند 
املهمـــة آنذاك إلى ســـتيف ماكالرين. وتباحث 
املـــدرب املخضرم مع ثالثة أعضاء في االحتاد 
اإلنكليزي، الثالثاء، حيال توليه مهمة اإلشراف 
على منتخب إنكلترا خلفا لروي هودجســـون 
الذي استقال من منصبه غداة سقوط اإلنكليز 
املدوي بواقع 1-2 أمام أيسلندا في ثمن نهائي 
كأس أوروبا 2016. وســـبق آلالردايس أن أنقذ 
ســـندرالند من الهبـــوط إلى مصـــاف الدرجة 
األولى املوســـم املاضي، وأوضـــح النادي أنه 
يتمنى حل املســـألة في أســـرع وقت ممكن في 
خضم استعدادته خلوض غمار املوسم املقبل 
بأبهى صـــورة. واتصـــل االحتـــاد اإلنكليزي 
بسندرالند بغية السماح له بإجراء مفاوضات 

سرية مع املدرب آالردايس.
وأكد النـــادي ”بناء على طلـــب آالردايس، 
وافقنا على هذه املسألة. تتمحور خططنا حول 
ســـام آالردايس. بعد املرحلة الضبابية املوسم 
املاضي، ننشـــد إظهار معدننـــا داخل وخارج 
أرض امللعب، لذا نود بقاء آالردايس على رأس 
اجلهاز الفني لســـندرالند املوسم املقبل. آملتنا 
هذه املســـألة إلى أبعد مدى، وحتديدا في هذه 
املرحلـــة الدقيقة، لذا نطالب االحتاد اإلنكليزي 
لكرة القدم بإيجاد حل ســـريع لهذه القضية“. 
وذكـــر نـــادي ســـندرالند فـــي بيـــان ”االحتاد 
اإلنكليـــزي اتصـــل بنـــا للحصول علـــى إذن 
التحدث مع مدربنا ضمن ما كان من املفترض 
أن يكـــون محادثـــات ســـرية مـــع املرشـــحني 
احملتملني لتدريـــب املنتخب اإلنكليزي.. وبناء 

على طلب سام آالردايس، وافقنا“.
ومع ذلك، أبدى ســـندرالند، الذي يســـتعد 
النطالق منافســـات املوسم اجلديد خالل شهر 

واحد، اســـتياءه من الرؤية الضبابية بشـــأن 
املدرب، مؤكدا أنـــه يأمل في بقاء آالرديس مع 
الفريق املنافس في الدوري اإلنكليزي املمتاز. 
وأضاف النادي في بيانه ”ســـام يشـــكل جزءا 
أساســـيا مـــن خططنـــا.. بعد موســـم صعب 
للغايـــة ومليء بالتحديات، كنـــا نحرص على 
االســـتقرار ســـواء داخل امللعـــب أو خارجه، 
ونرغب في بقائه مبنصب املدير الفني لدينا“. 
وتابع ”الشـــائعات املثارة حول مستقبل سام 
تضر بسندرالند بشـــكل كبير، خاصة في هذا 
التوقيت احلاســـم، ونناشد االحتاد اإلنكليزي 
إدراك مـــا قد تتســـبب فيـــه هـــذه العملية من 

اضطراب، ونطالبه بإيجاد حل سريع“.
وســـبق آلالردايس أن أشـــرف على تدريب 
أنديـــة ليميريك 1991-1992، بريســـتون نورث 
إنـــد 1992 (مدرب مؤقت)، بالكبول 1996-1994، 
نـــورث كاونتي 1997-1999، بولتـــون وإندررز 
يونايتـــد 2008-2007،  نيوكاســـل   ،2007-1999
بالكبرن روفرز 2008-2010، وست هام يونايتد 
2011-2015، وسندالرند منذ 2015، واألمل يحدو 
القطط السوداء ومشـــجعيهم ببقاء آالردايس 
على رأس اجلهاز الفني للفريق ألمد بعيد. من 
جانب آخر عقد مســـؤولو االحتـــاد البلجيكي 
لكرة القدم اجتماعا، الثالثاء، ملناقشة مستقبل 
مـــارك فيلموتس، املدير الفني للمنتخب األول، 
بعـــد خيبة األمـــل الكبيرة، التـــي أصيبت بها 
الكـــرة البلجيكية بعد فشـــلها في بطولة كأس 

أمم أوروبا ”يورو 2016“.
وقال أحد املصادر داخل االحتاد البلجيكي 
في تصريحات لوســـائل اإلعالم احمللية ”بعد 
هذه املناقشات الداخلية سنقوم بالتشاور مع 
فيلموتس“. وجـــاء هذا االجتمـــاع املقتضب، 
الـــذي لم يحضـــره فيلموتس والـــذي لم ينته 
إلى قرار محـــدد، في الوقت الذي يتعرض فيه 
املدرب املخضرم لعاصفة كبيرة من االنتقادات، 
على خلفية أداء الفريق في البطولة األوروبية. 
وكانـــت بلجيكا تعد أحد املنتخبات املرشـــحة 
للفـــوز بلقب ”يـــورو 2016“، ولكنهـــا أقصيت 
بشـــكل مفاجئ أمام ويلز من دور الثمانية بعد 
خســـارتها 1-3. وأفادت بعض وسائل اإلعالم 
في بلجيكا أن استمرار فيلموتس ليس مؤكدا، 
بيد أن التعويض املادي قد يشـــكل عائقا أمام 
اإلطاحـــة به. ويلتزم فيلموتـــس، في حال قرر 
االســـتقالة مـــن منصبـــه، بدفع مليـــون يورو 

لصالح االحتاد البلجيكي.
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ســـندرالند، الذي يستعد النطالق 

املوســـم الجديد أبدى استياءه من 

الرؤيـــة الضبابيـــة بشـــأن املدرب 

مؤكدا أنه يأمل في بقاء آالردايس

◄

الريدز يعيش حالة من االســـتقرار 

الفنـــي واملعنوي لـــم يعهدها منذ 

ســـنوات بعـــد تمديـــد التعاقـــد ٦ 

سنوات مع يورغن كلوب

◄

إنكلترا تفاوض آالردايس
[ االتحاد البلجيكي يبحث مصير فيلموتس

تلقى مدرب ســــــندرالند ســــــام آالردايس عرضا رسميا من قبل االحتاد اإلنكليزي خلالفة 
ــــــك وفقا ملا ذكرته  مواطنه روي هودســــــون في منصب املدير الفني لألســــــود الثالثة، وذل

وسائل إعالم بريطانية.

قبلت التحدي

في مفترق طرق
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ يتوقع العب الوسط اإلنكليزي، 
مايكل كاريك، مباراة ودية مثيرة 
ومليئة بالمشاحنات والتدخالت 

القوية بين العبي مانشستر يونايتد 
ومانشستر سيتي في وقت الحق من 

هذا الشهر في الصين.

◄ عزز توتنهام ثالث الدوري 

اإلنكليزي في الموسم المنتهي 
صفوفه بضم المهاجم الدولي 

الهولندي فنسنت يانسن من ألكمار 
مقابل مبلغ قدر بنحو 20.1 مليون 

يورو (22.3 مليون دوالر)، حسب ما 
أعلن النادي اللندني.

◄ بات خيسي رودريغيز، العب ريال 
مدريد يفكر في الرحيل عن صفوف 

الفريق الملكي، بعد انخفاض فرص 
مشاركته في الموسم المقبل. كان 

خيسي يريد البقاء إال أن عودة 
ألفارو موراتا إلى صفوف الفريق 

الملكي، جعلته يفكر في الرحيل.

◄ رفض جوناس هيكتور، ظهير 
فريق كولن والمنتخب األلماني، 

االنتقال إلى صفوف فريق برشلونة 
األسباني. وارتبط هيكتور باالنتقال 

إلى توتنهام وليفربول بعد تألقه 
رفقة المنتخب األلماني.

◄ يتابع نادي أتلتيكو مدريد 
األسباني كيتا بالدي، العب نادي 

التسيو اإليطالي، للتعاقد معه. 
وأعلن ناديا إنتر ميالن ويوفنتوس 
اإليطاليان، رغبتهما في التعاقد مع 
كيتا، ليدخل الروخي بالنكوس في 

صراع شرس لضم الالعب.

◄ سجلت بطولة أميركا المفتوحة 

للتنس رابع بطوالت الغراند 
سالم األربع الكبرى رقما قياسيا 
في الجوائز المالية، وأعلنت عن 

تخصيص 46 مليون دوالر كجوائز 
يومية للمشاركين في البطولة.

باختصار كلوب: ال مكان لبالوتيلي في ليفربول
} لندن – قرر تشيلســـي اإلنكليزي متديد عقد 
العب وســـطه الدولي البرازيلي ويليان ألربعة 
أعوام إضافية، حسب ما أعلن النادي اللندني 
لكرة القـــدم الثالثاء. وأعرب ويليان (27 عاما) 
الـــذي انضم إلى تشيلســـي قبـــل 3 أعوام من 
إجني ماخاتشـــكاال الروســـي مقابل 32 مليون 
جنيـــه إســـترليني، عـــن ســـعادته مبواصلة 
املشـــوار مع النادي اللندني، قائال ”أنا سعيد 
جدا لتوقيع عقد جديد مع تشيلسي. مواصلة 
اللعـــب مع هـــذا الفريق تعتبـــر حلما، وخالل 
األعوام األربعة املقبلة سأحاول مساعدته على 

الفوز باملزيد من األلقاب“.
وارتبـــط اســـم ويليـــان مؤخـــرا بانتقال 
محتمـــل إلى مانشســـتر يونايتـــد للعب حتت 
إشراف مدربه السابق في تشيلسي البرتغالي 
جوزيه مورينيو، لكن العب شاختار دانييتسك 
األوكراني الســـابق قرر مواصلة املشـــوار مع 
فريقه احلالـــي بقيادة مدرب جديد بشـــخص 
اإليطالـــي انطونيو كونتي. وأضـــاف ويليان 
”كانـــت أوقـــات رائعـــة بالنســـبة إلـــي منـــذ 

انضمامي إلى النادي قبل 3 أعوام“.

} روما – تلقـــى الدولي األرجنتيني غونزالو 
هيغوايـــن مهاجـــم نـــادي نابولـــي اإليطالي، 
عرضا من نادي هيبي شينا فورتشن الصيني، 
خـــالل امليركاتـــو اجلـــاري. بحســـب صحف 
أســـبانية، فإن إدارة النـــادي الصيني عرضت 
راتبا خياليا على هيغواين حيث وصل إلى 50 
مليون يورو ســـنويا. ويلعب لصفوف النادي 
الصيني مواطنه إيزيكيل الفيتزي واإليفواري 

جيرفينيو العب روما السابق.
وأكـــدت وســـائل إعـــالم أن الالعب رفض 
العـــرض علـــى الرغم مـــن اإلغـــراءات املالية 
الضخمـــة من اجلانب الصيني، حيث يســـعى 
الالعـــب ملواصلـــة مســـيرته فـــي الدوريـــات 
األوروبيـــة الكبرى. ويتصارع ناديا أرســـنال 
اإلنكليـــزي وأتلتيكو مدريد األســـباني، للظفر 
بخدمات هيغواين، الذي لم يحســـم مستقبله 
حتـــى اآلن، بعـــد أن أعلـــن رفضه اســـتكمال 

مسيرته مع نابولي.

ويليان يستمر مع 

تشيلسي

هيغواين يرفض عرضا 

خياليا من الصين

{بوغبا من الالعبني الذين أحب رؤيتهم في ريال مدريد. هو العب ممتاز، أنا واثق من أن املدرب رياضة

سينظر في كيفية تطوير خط الوسط بناء على بوغبا}.

راؤول غونزاليس 
أسطورة هجوم ريال مدريد السابق

{كونتـــي ال يقـــل قيمة عن مورينيـــو أو غوارديوال، الثالثة لهم صفـــات مماثلة، قد يكون هناك 

تفوق ألحدهم على اآلخر ولكنهم في نفس املستوى. كونتي لديه فكر وجيه في كرة القدم}.

جيانلوكا زامبروتا
 جنم يوفنتوس وبرشلونة السابق
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فـــي  ”الفيـــس“  أو  االســـتعراض   {
تونـــس دارج جـــدا، بل هو أســـلوب 
هو  حيـــاة لـــدى كثيريـــن. و”الفيس“ 
االســـم أما الفعل فهو ”يفيس“ ويطلق 
على ممارس هذا الفعل اســـم ”فياس“ 

واجلمع ”فياسة“.
هـــذه الظاهـــرة ال تقتـــرن بجنس 
معـــني أو طبقـــة اجتماعيـــة معينـــة 

فجميعنا ”فياسة“ كل على طريقته.
الغريـــب أن الكلمـــة املســـتخدمة 
فرنســـية، غيـــر أنها تعني فـــي لغتها 
األصليـــة ”الرذيلة“. قد يكون شـــعبنا 
الكرمي نسي أو تناسى املعنى األصلي 
للكلمـــة حتى أصبحت مـــن القاموس 

اللغوي اليومي.
يتفق اجلميـــع، عالنية على األقل، 
على أن االســـتعراض والتفاخر أفعال 
هـــور مبظهر  بشـــرية تافهـــة؛ فقط للُظّ
املُختلف، لكن هـــؤالء املتفقني عالنية 
يســـتعرض جزء منهـــم مادياته دون 
أن يدري أننا لسنا بحاجة إلى معرفة 
رصيـــده في البـنك أو إلـــى معرفة من 
أيـــن يشـــتري مالبســـه أو كم ســـعر 

سيارته.
فيمـــا يتبجح اجلـــزء اآلخر بآرائه 
وضجيـــج أفكاره الغريبة حتى شـــبه 
بالطبل الذي يصدر أضخم األصوات، 
شكله ضخم لكنه فارغ من الداخل، فال 

تغرنك قوة األصوات وال هول الكبر.
طبعا،  اســـتثناء  ليســـت  تونـــس 
فمعظـــم العرب ابتلوا بآفـــة التباهي، 
رديف في الســـعودية على  و”الفيس“ 
حتـــى قيل  ســـبيل املثـــال ”للهيـــاط“ 
”هايـــط حتـــى أراك“، في استنســـاخ 
ملقولـــة ســـقراط احلكيـــم ”تكلم حتى 
التي قالهـــا حينما أتاه أحدهم  أراك“ 

متبخترا في زيه كالطاووس.
كانت قيمة اإلنســـان عند ســـقراط 
ليســـت في ما ميلكه أو ما يلبسه، بل 
في ما يحســـنه من قول يعبر عما لديه 

من قيم وأفكار.
لكن يبـــدو أن اجلميـــع، على هذه 
الرقعة من األرض التي تسمى املنطقة 
العربية، قرروا تنفيذ وصية ســـقراط، 
لكن على طريقتهم، لقد بدأوا في كالم 
ال ينتهي، جملـــة طويلة واحدة ال أول 
لهـــا وال آخـــر، اجلميـــع يتكلمون في 
نفـــس الوقـــت، وال أحد يســـمع حتى 

يحكم أو يرى أو يقيم من يتكَلّم.
لو قدر لسقراط أن يعيش بعضا من 
أيامنا، ألعــــاد التفكير في عبارته التي 
كانت حكمة، وأدرك أنها أصبحت لعنة، 
مع طوفان الكالم الصارخ من كل مكان 
من الفضائيــــات والصحف واإلذاعات 
ومواقع التواصــــل االجتماعي؛ كالم… 

كالم… فقط كالم.
نحن هنا، عبثـــا نتصنع التحضر 
والتمـــدن والتفتح والرقـــي، فطباعنا 
تغلـــب تطبعنـــا، خاصـــة أن ظاهـــرة 
العنتريـــات، التي ال عالقـــة لها بذلك 
الشـــاب األســـود عنتـــر بن شـــداد، ال 
تقتصر فقط على األفراد واجلماعات، 

بل أصبحت تتجاوز ذلك إلى الدول.
رمبـــا تكون احلكمـــة األكثر بالغة 
اآلن التـــي تنطبق علينا هي ”اصمتوا 

رجاء.. كفوا عن الكذب“.

فقط كالم

صباح العرب
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إندونيسي يتحجب 
ويتبرج للفرار من السجن

شعر هوالند يكلف الحكومة الفرنسية 10 آالف يورو شهريا

شجاعة بائع كباب مصري تجعل منه بطال في نيوزيلندا

بيليه ملحن أغنية 
أولمبياد ريو 2016

}  جاكرتــا - هـــرب ســـجين محكـــوم عليـــه 
بالســـجن مدى الحياة، لقتله طفلة، من سجن 
فـــي إندونيســـيا، بعدما تخفى مغطيا رأســـه 
بحجاب وواضعا نظارات شمسية ومساحيق 
على وجهه كي يفلت من الحراس، بحســـب ما 

كشف مسؤول في الشرطة.
وقد تنكر أنور بن كيم آن بزي امرأة بفضل 
المالبس التي هربتها له زوجته خالل زيارتها 
للمرة األخيرة له في ســـجن في جاكارتا حيث 
كان يمضي منذ أربعة أشهر عقوبة إثر إدانته 

بتهمتي اغتصاب تلميذة وقتلها.
وقال الناطق باسم الشرطة آوي سيتيونو 
”أعطته المرأة مالبس نســـائية فبدل ثيابه في 
القاعـــة التي يلتقـــي فيها الســـجناء بذويهم. 
ووضع أحمر شفاه ثم هرب متنكرا بزي امرأة، 

برفقة زوجته وطفليهما“.
وأظهـــرت صـــور كاميـــرا المراقبـــة التي 
حصلـــت عليهـــا وســـائل اإلعـــالم المحليـــة 
السجين العشريني يغادر السجن متنكرا بزي 

امرأة ويمسك طفليه من يديهما.
وأقر المتحدث باســـم الشرطة بأن النساء 
اللواتـــي يزرن الســـجن ال يخضعن للتفتيش، 

خالفا للرجال.
وأطلقـــت الشـــرطة عمليـــة للبحـــث عـــن 
الســـجين الفار واســـتجوبت زوجته وأطلقت 
سراحها ألنه ينبغي عليها االعتناء بالطفلين.

} باريــس - كشـــف تقريـــر إعالمي أن 
حالق الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند 

يتقاضى شهريا مرتبا يبلغ 9895 يورو.
وذكـــرت صحيفـــة ”لـــو كانار إنشـــينيه“ 
الفرنســـية، األربعاء، في تقرير لها اســـتندت 
فيـــه علـــى عقد عمـــل الحـــالق الذي نشـــرت 
نســـخة لجزء منه، أن قصـــر اإلليزيه أكد تلك 
المعلومات، وأشار إلى فترات العمل الطويلة 

للحالق.
وقال ســـتيفان لو فـــول المتحدث باســـم 
الحكومـــة ”كل شـــخص يحلق شـــعره… هذا 
الحـــالق اضطر للتخلي عـــن محله وهو تحت 

الطلب على مدى 24 ساعة“.
وأكد لو فـــول أن حالق هوالنـــد يتقاضى 
9985 يورو (110660 دوالرا) شـــهريا، لكنه أكد 

أن ميزانية إدارة قصـــر اإلليزيه انخفضت ما 
بين 15 و20 بالمئة بعد تولي هولوند الســـلطة 

خلفا لنيكوال ساركوزي عام 2012.
وبـــرر قصـــر اإلليزيـــه المرتـــب بقوله إن 
الحالق، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، يصفف 
شـــعر هوالند كل صباح ومـــرة أخرى قبل كل 
ظهور علني وفي عطلة األسبوع إذا لزم األمر، 
كما أنـــه يرافق الرئيس خالل ســـفرياته التي 
يتخللهـــا المبيـــت خارجيا ليلـــة واحدة على 

األقل.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن محامـــي الحالق 
قولـــه ”الحالق اضطر من أجل قبول العمل مع 
الرئيـــس إلغالق صالونه فـــي باريس. كما أنه 
متـــاح للرئيس على مدار 24 ســـاعة في اليوم، 
كمـــا لم يحل أحـــد محله مطلقـــا. لقد حرم من 

حضـــور والدة أطفالـــه، ومتابعـــة أي عمليات 
أجريت لهم“.

وقالت الصحيفة إن الحالق، الذي بدأ عقد 
عملـــه عام 2012 ويســـتمر طوال فترة رئاســـة 

هوالند، ملزم أيضا بالسرية التامة في عمله.
وضجت مواقع التواصـــل االجتماعي في 
فرنســـا باالقتراحـــات بقصات شـــعر جديدة 
للرئيس هولونـــد (61 عاما) بعد أن اتضح أنه 

ينفق مبلغا طائال للحفاظ على قصة شعره.
وسخر مســـتخدمو تويتر من تأكيد قصر 
اإلليزيه للخبـــر وحولوا صورا وتســـجيالت 
فيديو تظهر هوالند بقصات شعر تشبه قصات 
نجوم الروك وأشكال أخرى متنوعة مثل شعر 
ملكـــة إنكلترا أو قصة العب نادي باري ســـان 

جيرمان السابق زالتان إبراهيموفيتش.

} ويلينغتون - ذاع صيت بائع كباب مصري في 
نيوزيلندا بين مستخدمي اإلنترنت بعد انتشار 
تســـجيل فيديو له وهو يتجاهل لصا ويواصل 
تلبية طلبات الزبون التالي. واجتذب الفيديو 

أكثر من ربع مليون مشاهد.
مطعـــم  صاحـــب  أحمـــد  ســـيد  وقـــال 
”إجيبشـــيان كباب هاوس“ في مدينة كرايست 
تشـــيرش إنه كان ”سعيد الحظ“ عندما تجاهل 
الرجـــل المقنع الذي دخل المطعم يوم 28 مايو 

وطلب النقـــود وهو يحمل ما بـــدا أنه بندقية. 
وفي الفيديو يواصـــل أحمد الذي يدير مطعمه 
منذ 15 عامـــا، تعبئة الطلب وتســـليمه للزبون 
قبـــل أن يبتعد لطلب الشـــرطة ممـــا دفع اللص 
المسلح إلى الخروج من المتجر خالي الوفاض 

وهو حائر في موقفه.
ونشرت شرطة كانتربري تسجيل كاميرات 
المراقبـــة بالمطعـــم على فيســـبوك األســـبوع 
الماضـــي في محاولة للتعرف على هوية اللص 

المحتمـــل. ومنذ ذلـــك الحين اجتـــذب الفيديو 
الذي تبلغ مدته 27 ثانية 255 ألف مشاهد وتمت 

مشاركته أكثر من ألف مرة.
وقـــال أحمـــد (55 عامـــا) إنـــه كان يفكر في 
أسرته ورأى أن تجنب الموقف قد يقيه عواقب 
خطيرة. وأضاف لوســـائل إعـــالم نيوزيلندية 
”لست بطال لكني فقط تحكمت في نفسي… كنت 
محظوظـــا ألن رد الفعل هـــذا ورد على خاطري 

في تلك اللحظة“.

} ريــو دي جانيرو - أعلن أسطورة كرة القدم 
البرازيليــــة والعالمية بيليه أنه ســــوف يزيح 
الســــتار، الجمعة، عــــن أغنية قــــام بتلحينها 
خصيصــــا من أجــــل دورة األلعــــاب األولمبية 
المقبلة، والمقــــررة إقامتها في مدينة ريو دي 

جانيرو.
وقــــال بيليه عبر حســــابه الرســــمي على 
تويتــــر ”قمت بتلحين وتســــجيل أغنية تحمل 
من أجل دورة األلعاب األولمبية،  اسم ”األمل“ 
ال أطيــــق االنتظار حتى أعرضها عليكم في 15 

يوليو.
وقــــام الالعب البرازيلي الســــابق، بجانب 
تغريدته، بنشــــر صورة له أمــــام أحد مكبرات 

الصوت ”ميكروفون“.
وتنطلق دورة األلعــــاب األولمبية القادمة، 
والتــــي تقــــام للمرة األولــــى في قــــارة أميركا 
الجنوبية بعد أقل من ثالثة أسابيع في مدينة 
ريــــو دي جانيرو البرازيلية في الفترة ما بين 

يومي 5 و21 أغسطس القادم.
وال تعتبــــر األغنيــــة الجديــــدة لبيليه (75 
عامــــا)، إحدى األســــاطير الرياضيــــة على مر 
التاريــــخ، هي األولى له في عالم الموســــيقى، 
في عام  حيث قــــام الالعب الملقــــب بـ”الملك“ 
1986، عندمــــا كان ال يــــزال العبــــا، بتســــجيل 
برفقة المطربة  أغنية تعرف باسم ”تابيلينيا“ 
الراحلــــة أليــــس ريجينا، حســــبما ذكر موقع 

”جلوبو“ البرازيلي اإلخباري على اإلنترنت.

} طوكيــو – رفـــع الســـتار، األربعـــاء، فـــي 
مدينـــة أغادير جنوبي المغرب عن النســـخة 
الثالثة عشـــرة لمهرجان تيميتار للموسيقى 
األمازيغية والعالمية بمشاركة فنانين مغاربة 

وأجانب.
وقال منظمو المهرجان إن هذه النســـخة 
وإن اختلفـــت عـــن الـــدورات الســـابقة فـــي 
اســـتقبال فنانين مغاربة وأجانب لم يســـبق 
لهم المشـــاركة في دورات سابقة، فإنها كانت 
وفية لشعارها ”الفنانون األمازيغ يستقبلون 

موسيقى العالم“.
ويقترح المهرجـــان برمجة تضم مختلف 
أنماط الموســـيقى العالمية، بدءا باألفريقية 
مرورا باألوروبية، واألميركية، والموســـيقى 
الشعبية،  والموســـيقى  الحديثة،  المعاصرة 
والموسيقى العربية والموسيقى األمازيغية.

وخالل كل ســـهرة فنية، يقدم ألمع نجوم 
ورمـــوز هـــذه األلـــوان الموســـيقية، لوحات 
فنيـــة يتماهى فيها الجميع مـــع األمازيغية، 
رغـــم اختالف الهويـــات واألصـــول. وقد تم 
تخصيص 3 مســـارح رئيسية بمدينة أغادير 
وســـاحة ”بيجوان“  بكل من ســـاحة ”األمل“ 

ومسرح الهواء الطلق.
ويؤكد منظمـــو المهرجان الـــذي يختتم 
يوم 16 يوليـــو الحالي، ”اســـتمرار مهرجان 
تيميتار، سنة بعد أخرى، في ترسيخ الثقافة 
األمازيغية بأرضها األصلية وتأكيد انفتاحها 
الباهر على ثقافات العالم بأســـره، وذلك عبر 
االحتفال بالقيم اإلنســـانية الكونية الجميلة 
للتعايش، ومن خالل إشاعة مشاعر التسامح 
واألخوة التي يحملهـــا الفنانون والجمهور 
المحلـــي والوطنـــي وكذا الســـياح األجانب 

الذين يتابعون فقراته الفنية المختلفة“.
ويشـــارك فـــي هـــذه الـــدورة عدة 
فنانيـــن مـــن المغـــرب ودول عربية 
المجموعـــة  منهـــم  وأوروبيـــة 
الشـــبابية  المغربية  الغنائية 
”الفنايـــر“ ومجموعة ”هوبا 
والفنانة  ســـبيريت“  هوبا 

المغربيـــة نبيلـــة معـــان والفنـــان الشـــعبي 
المغربـــي عبدالله الـــداودي ومجموعة ”أش 
والفنان  ومجموعـــة ”ناس الغيـــوان“  كاين“ 
الجزائـــري القبائلـــي إيديـــر ومواطنه رضا 
الطليانـــي، ومن مصر يشـــارك الفنـــان تامر 
حســـني ومن لبنان الفنانـــة ديانا حداد ومن 
األردن الفنانة مكادي نحـــاس، باإلضافة إلى 

الفنان الكولومبي يوري بوينتا فتورا.
أبـــرز  مـــن  تيميتـــار  مهرجـــان  ويعـــد 
المهرجانات الموســـيقية في منطقة الجنوب 
المغربي التي تهتم بالفن األمازيغي المتميز 
وينظـــم تحت رعاية العاهـــل المغربي محمد 

السادس.
وتضفي فعاليات المهرجان سنويا سحرا 
على المدينة التي تعج بالحياة والحركة أليام، 
حيث يأتـــي الناس من كل مكان لالســـتمتاع 
والرقص  المتنوعـــة  الموســـيقية  بالعروض 
على إيقاعات الموسيقى األفريقية والشرقية 

واألميركيـــة، وإيقاعات الجاز، والهيب هوب، 
واإليقاعـــات األمازيغية والطرب األندلســـي، 

وغيرها. 
وال يقتصر مهرجان تيميتار على األنشطة 
االحتفاليـــة والرقـــص، بقدر مـــا يضع ضمن 
برامجه أنشـــطة ثقافية تسائل قضايا راهنة، 
وخـــالل الـــدورة الحالية تمـــت برمجة ندوة 
دولية ومائدة مستديرة، األولى حول موضوع 
التحديـــات  األمازيغيـــة:  والثقافـــة  ”اللغـــة 
موضـــوع  حـــول  والثانيـــة  واالنتظـــارات“، 
”النقـــد الفني والفن المســـتحدث“، يشـــارك 
فيهما نخبـــة من الباحثيـــن مغاربة وأجانب 
خالصـــات  نقاشـــاتهم  خـــالل  ويقتســـمون 
أبحاثهم وأفكارهم ومواقفهـــم مع المهتمين 

من جمهور المهرجان.
وإلى جانب العروض الموسيقية والفنية 
المتنوعـــة ســـتصبح مدينـــة أغاديـــر خالل 
فعاليات المهرجان قبلة الباحثين والمهتمين 

بالفن واللغة والثقافة األمازيغية.
الموسيقية  يذكر أن مجلة ”ســـونغ الينز“ 
البريطانية الشـــهيرة كانت قـــد صنفت العام 
الماضي مهرجان تيميتار الموســـيقي ضمن 

قائمة أفضل 25 مهرجانا عبر العالم.

الفنانون األمازيغ يستقبلون موسيقيي العالم في أغادير
يشــــــارك أكثر من 400 فنان في مهرجان ”تيميتار“، الذي تقام دورته الثالثة عشرة مبدينة 
أغادير جنوب املغرب ملدة أربعة أيام، حيث سيســــــتمتع أزيد من مليون متفرج مبتابعة 40 

عرضا موزعة على ثالث منصات بالهواء الطلق.

ألوان موسيقية متنوعة في ضيافة الثقافة األمازيغية

حضرت الممثلة وراقصة 
الهيب هوب الجزائرية 

صوفيا بوتلة، ابنة 
الموسيقار الجزائري 

الشهير صافي بوتلة، 
العرض األول لفيلم الخيال 

العلمي الشهير {ستار 
تريك} في جزئه الثالث 

في لندن. وقد تم تصوير 
مشاهد الفيلم الرئيسية 

في دبي العام الماضي 
مثل فندق {برج العرب} 

وبرج الماس في مركز دبي 
للسلع المتعددة وسنترال 
بارك في مركز دبي المالي 
واستديوهات اإلنتاج في 

دبي حيث تظهر هذه 
األماكن كما يراها صناع 

الفيلم في المستقبل.
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شعر هوالند ي

شجاعة بائع

-باريــس- كشـــف تقريـــر إعالمي {
حالق الرئيس الفرنسي فرانسوا هوال

9895 يورو. يتقاضى شهريا مرتبا يبلغ
وذكـــرت صحيفـــة ”لـــو كانار إنشـــيني
الفرنســـية، األربعاء، في تقرير لها اســـتند
فيـــه علـــى عقد عمـــل الحـــالق الذي نشـــر
نســـخة لجزء منه، أن قصـــر اإلليزيه أكد ت
المعلومات، وأشار إلى فترات العمل الطوي

للحالق.
وقال ســـتيفان لو فـــول المتحدث باسـ
”كل شـــخص يحلق شـــعره… ه الحكومـــة
الحـــالق اضطر للتخلي عـــن محله وهو تح

الطلب على مدى 24 ساعة“.
وأكد لو فـــول أن حالق هوالنـــد يتقاض
9985 يورو (110660 دوالرا) شـــهريا، لكنه أ

-ويلينغتون - ذاع صيت بائع كباب مصري ف و}
نيوزيلندا بين مستخدمي اإلنترنت بعد انتش
تســـجيل فيديو له وهو يتجاهل لصا ويواص
تلبية طلبات الزبون التالي. واجتذب الفيد

أكثر من ربع مليون مشاهد.
مطعـ صاحـــب أحمـــد  ســـيد  وقـــال 
في مدينة كرايس ”إجيبشـــيان كباب هاوس“
عندما تجاه “سعيد الحظ“ تشـــيرش إنه كان ”
28 ما الرجـــل المقنع الذي دخل المطعم يوم

ي زي ى ي و و ربي ى ي و و
وخالل كل ســـهرة فنية، يقدم ألمع نجو
ورمـــوز هـــذه األلـــوان الموســـيقية، لوحا
فنيـــة يتماهى فيها الجميع مـــع األمازيغي
رغـــم اختالف الهويـــات واألصـــول. وقد
تخصيص 3 مســـارح رئيسية بمدينة أغاد
”بيجوان وســـاحة بكل من ســـاحة ”األمل“

ومسرح الهواء الطلق.
يخت ويؤكد منظمـــو المهرجان الـــذي
يوليـــو الحالي، ”اســـتمرار مهرج 16 يوم
تيميتار، سنة بعد أخرى، في ترسيخ الثقا
األمازيغية بأرضها األصلية وتأكيد انفتاح
الباهر على ثقافات العالم بأســـره، وذلك ع
االحتفال بالقيم اإلنســـانية الكونية الجمي
للتعايش، ومن خالل إشاعة مشاعر التسام
واألخوة التي يحملهـــا الفنانون والجمهو
وكذا الســـياح األجان المحلـــي والوطنـــي
الذين يتابعون فقراته الفنية المختلفة“
ويشـــارك فـــي هـــذه الـــدورة ع
فنانيـــن مـــن المغـــرب ودول عرب
المجموعـ منهـــم  وأوروبيـــة 
الشـــباب المغربية  الغنائية 
”هو ”ومجموعة و“ ”الفنايـــر
والفنا ســـبيريت“ هوبا 

بارك في مركز دبي المالي
واستديوهات اإلنتاج في

دبي حيث تظهر هذه 
األماكن كما يراها صناع

الفيلم في المستقبل.
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