
احلوثيـــون أمـــس، دار  اقتحـــم  } صنعــاء – 
الرئاسة (وليس القصر اجلمهوري) بعد معارك 
خاطفـــة مـــع ألوية احلمايـــة الرئاســـية التي 
تفاجأت بالهجوم، خاصة أنه مت في وقت كانت 
فيه الوساطة جتري لتثبيت وقف إطالق النار.
وفرض الواقع اجلديد الكثير من األســـئلة 
حـــول اخلطـــوات التاليـــة التي ســـيمر إليها 
احلوثيون خاصة على املســـتوى السياســـي، 
وسط حتاليل مختلفة تؤكد أن ما جرى انقالب 
كامل الشـــروط وأن إيران استكملت سيطرتها 

على اليمن.
الشـــعبية  اللجـــان  ميليشـــيات  ومتكنـــت 
املدعومة من إيران من السيطرة على مجمع دار 
الرئاسة (السكن الشـــخصي للرئيس)، وقامت 

بنهب األسلحة من املستودعات.
وفي ظـــل الغموض حول مصيـــر الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي، قالت وزيـــرة اإلعالم 
نادية الســـقاف على حســـابها فـــي تويتر إن 
الرئيس أصبح هدفا لهجوم امليليشيا الشيعية 

التي "تريد قلب النظام".
وكشفت مصادر عن أن احلوثيني استغلوا 
الوســـاطات التي جتري بني مختلف األطراف 
للسيطرة على ألوية احلماية الرئاسية الثالثة 
التـــي تعـــد األحـــدث تســـليحا على مســـتوى 
اجليـــش اليمني، وهو ما أشـــار إليه املبعوث 

األممي إلى اليمن جمال بنعمر.
وقـــال دبلوماســـي حضـــر جلســـة مغلقة 
ملجلس األمن حول اليمن أن بنعمر أبلغ مجلس 
األمن أن احلوثيني أقنعوا الوحدات العسكرية 

األخرى بعدم مقاتلتهم.
ولفتـــت املصادر إلـــى أن هنـــاك تعليمات 
صـــدرت للحـــرس الرئاســـي بعـــدم مقاومـــة 
احلوثيني أثناء اقتحامهم لدار الرئاســـة، ولم 
تســـتبعد أن يكـــون هنـــاك اتفاق مســـبق بني 

احلوثيني وأطراف محيطة بالرئيس.
مـــن جانـــب امليليشـــيات، اتهـــم عبدامللك 
احلوثي، زعيم جماعة "أنصـــار الله"، الرئيس 
هـــادي، بـ"حماية الفســـاد، وعـــدم اجلدية في 
تنفيذ اتفاق الســـلم والشراكة، وهو ما أوصل 

البالد إلى الوضع احلالي".
وفي خطاب بثته قناة "املســـيرة" الفضائية 
اململوكة للجماعة، قال زعيم جماعة احلوثي إن 
"املطلـــوب حاليا هو توجيه كل اجلهود لتنفيذ 

اتفاق السلم والشراكة وفق زمن محدد".
وحاول احلوثي طمأنة اجلميع على أنه لن 

يتم اســـتهداف أي جهة سياسية أو أي منطقة 
مـــن املناطـــق الرافضة لدخـــول احلوثيني لها 
(مأرب)، واعـــدا بأن تكون لهذه املنطقة أولوية 

في االستفادة من آبار النفط.
كما هاجم مشـــروع تقسيم اليمن إلى ستة 
أقاليـــم، معتبـــرا أنه يأتـــي تنفيـــذا إلمالءات 

خارجية.
واعتبر محللون أن كالم احلوثي كان الهدف 
منه امتصـــاص حالة الغضب من الهجوم على 
دار الرئاســـة والتطبيـــع معها كحالـــة عادية 
فـــي الشـــارع اليمني ليمر بعدهـــا إلى تطبيق 

خطوات أخرى تثّبت هيمنة اجلماعة.
وتوقع احملللون أن متر امليليشيات الشيعية 
بعد فرض الســـيطرة األمنية والعسكرية على 
دار الرئاســـة إلى إعالن دستور انتقالي حتت 
عنوان الشـــرعية الثورية، وهو الدستور الذي 
كتبـــه منـــذ وقت مبّكـــر فريق تابـــع للحوثيني 
ومينح زعيم اجلماعـــة عبدامللك احلوثي نفس 

الصالحيات التي مينحها الدســـتور اإليراني 
ملرشد الثورة اإلسالمية.

وأضافوا أن الدستور صيغ بأفكار إيرانية 
وليس مســـتبعدا أن تكون قـــد كتبته جلان في 

طهران على أن يتولى احلوثيون تبنيه علنا.
ولفـــت احملللـــون إلـــى أن أبـــرز عناصـــر 
الدســـتور هو إنهاء مشـــروع األقاليم الســـتة 
لصالح إقليمني فقط شمال وجنوب األول حتت 
نفوذ احلوثيـــني والثاني ســـيعمل احلوثيون 
على تســـليمه لتيـــار ســـالم البيـــض املوالي 
إليران، وهو السيناريو الذي كشفت عن فحواه 

"العرب" منذ وقت مبّكر.
وقد عمل احلوثيون في اليومني الســـابقني 
على نشـــر وثائق صوتية ونصيـــة قالوا إنهم 
عثروا عليها بحوزة مدير مكتب هادي، وتصب 
في اجتاه تأليب الشارع اجلنوبي على الرئيس 

هادي لصالح التيار االنفصالي.
من جهة ثانيـــة، توقع احملللـــون أن يكون 

الهدف الثاني للحوثيني هو الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح بعد أن استفادوا من دعمه 
لهم مرحليا لضرب اخلصوم، مســـتفيدين من 
نفس األســـلوب الذي اعتمده هو، أي التعاون 
مع احلوثيني أنفســـهم لتأديب خصومه (حزب 
اإلصالح واللواء محســـن األحمر اللذين تخليا 

عنه في آخر حلظة خالل احتجاجات2011) .
وقال احملللون إن صالح سيخير في أحسن 
األحـــوال بني ترك اليمن أو التعرض لالعتقال، 
الفتني إلى أن الرئيس السابق يشكل أهم عقبة 
أمام احلوثيني في الوقت الراهن نظرا ملنازعته 

إياهم الشعبية في املناطق الزيدية.

فاطمة الزهراء كريم اهللا

} الربــاط – قال املهدي بن ســـعيد رئيس جلنة 
اخلارجيـــة والدفاع الوطنـــي مبجلس النواب 
املغربـــي إن زيـــارة األميـــر خالد بـــن بندر بن 
الســـعودية  االســـتخبارات  رئيس  عبدالعزيز 
إلى الرباط تأتي في إطار التعاون بني املغرب 
والدول اخلليجية ومنها السعودية في احلرب 

على اإلرهاب.
وجاءت الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات 
للمســـؤول الســـعودي قادتـــه إلـــى الواليات 
املتحدة ومصر واألردن ثم املغرب، في ســـياق 
حتـــرك ســـعودي أشـــمل يهـــدف إلـــى وضع 
أساسات حتالف أمني عربي مبواجهة تنظيم 
داعـــش من جهـــة ومن جهة أخـــرى حملاصرة 

الدور اإليراني في املنطقة.
وأكد املهدي بنســـعيد فـــي تصريح خاص 
لـ“العـــرب“ أن لقـــاء العاهـــل املغربـــي محمد 
الســـادس برئيس االســـتخبارات الســـعودية 
”يشـــكل دعمـــا ملكافحـــة اإلرهاب الـــذي يهدد 
اســـتقرار البلديـــن، خاصـــة بعـــد الهجمـــات 

اإلرهابية األخيرة التي ضربت فرنسا“.

وذّكر بنســـعيد أن اللقاء ال شـــك أنه يدخل 
في سياق تعزيز تعاون عسكري وأمني متعدد 
األوجـــه ميتد علـــى فتـــرة طويلة، مـــع بلدان 

اخلليج.
وكان امللك محمد الســـادس استقبل األمير 
خالد بن بندر االثنني بفاس، حيث نقل األخير 
رســـالة شـــفوية من العاهل الســـعودي امللك 
عبدالله بـــن عبدالعزيز إلـــى العاهل املغربي، 
وحضر اللقاء مدير املخابرات املغربي، ياسني 
املنصـــوري، والســـفير الســـعودي بالربـــاط 

عبدالرحمن محمد اجلديع.
وقال خبـــراء أمنيون إن زيارة األمير خالد 
بـــن بندر إلى املغرب مهمة في توقيتها، فخطر 
التنظيمات املتشددة خرج من بعده احمللي، أي 
كتحد داخلي لـــكل بلد، وأصبح خطرا إقليميا 
ودوليا وتشـــابكت أطرافه بشـــكل يســـتدعي 
تنســـيقا على املســـتويني اإلقليمـــي والدولي 

ملواجهته.
ولفـــت اخلبـــراء إلى أن اخلطـــر اإلرهابي 
البطيئـــة  التحـــركات  اســـتباق  فـــي  جنـــح 
واملتعثـــرة املواجهة له، فضـــال عن اقتصارها 
وأن  والعســـكرية،  األمنيـــة  املواجهـــة  علـــى 

جتربـــة املغرب تتقدم علـــى باقي التجارب في 
تنويع أشـــكال مواجهة الظاهرة والنجاح في 

محاصرتها أمنيا واجتماعيا.
وتقـــوم املقاربـــة املغربيـــة فـــي مكافحـــة 
اإلرهاب ”على االنســـجام والتكامل بني ثالث 
ركائـــز، تتمثل فـــي تعزيز املنظومـــة األمنية، 
والتفاوتـــات  والتهميـــش  الفقـــر  ومحاربـــة 
االجتماعيـــة، والنهوض بالقيم الدينية“، وفق 
ما جـــاء في الكلمة التي ألقاها ســـفير املغرب 

باألمم املتحدة، عمر هالل االثنني بنيويورك.
واعتقلت السلطات املغربية نهاية األسبوع 
املاضي ثمانية أشـــخاص في مناطق متفرقة، 
بعضهم اعتقل سابقا في قضايا إرهاب، كانوا 
ينشطون في جتنيد مقاتلني لاللتحاق بتنظيم 

”الدولة اإلسالمية“، حسبما أفاد بيان رسمي.
وسبق لرئيس االستخبارات السعودية أن 

أدى زيارة إلى واشـــنطن والقاهرة وعمان في 
سياق حترك ســـعودي هادف إلى بناء حتالف 
عربـــي ودولي ملواجهة داعـــش، ليس فقط من 
خـــالل التحالف الدولي الذي يقـــود املواجهة 
اآلن مع التنظيم املتشدد في العراق، ولكن من 

خالل ضربات استباقية ضد خالياها.
يشار إلى أن وجود داعش لم يعد مقتصرا 
علـــى مراكـــزه التقليديـــة (ســـوريا وليبيا ثم 
العـــراق الحقا)، فقد أعلن عن وجوده في أغلب 
دول املنطقة مستفيدا من متدد شبكاته خاصة 
في شمال أفريقيا، وال وجود لدولة مبنأى عنه.
مـــن جهـــة ثانية، لفـــت املراقبـــون إلى أن 
الســـعودية التي تبحث عن بناء حتالف عربي 
قـــوي ملواجهة التحديـــات احمليطة ســـتكون 
محتاجـــة للمغـــرب كعنصر رئيســـي في هذا 
التحالف ســـواء في جانبه األمني العسكري، 

أو في جانبه االستراتيجي.
ففي اجلانب األمني والعســـكري، يشـــارك 
املغـــرب في التحالـــف الدولي الـــذي يتصدى 
لتنظيم داعش في العراق، وســـبق له أن شارك 
بفعالية في معركة حتريـــر الكويت عام 1990، 
فضال عن إرســـال خبراء عسكريني في سياق 

التعاون بني اململكة املغربية ودول خليجية.
وأشـــار املراقبـــون إلـــى أن املغـــرب الذي 
يشـــترك مع دول اخلليج في كثير من املسائل 
ميكـــن أن يكـــون عامال مســـاعدا فـــي حتويل 
التحالف املرتقب إلى قوة ذات دور استراتيجي 
ال يقـــف عند حد املهام الظرفيـــة (احلرب على 
داعش)، معتبرين أن أمام هذا التحالف الكثير 
مـــن امللفات ملواجهتها مثل النفوذ اإليراني أو 

التركي في املنطقة.
وكان مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي وجـــه 
عـــام 2011 دعوة إلى اململكـــة املغربية واألردن 
لالنضمام إلى التكتل اخلليجي الذي تأســـس 

عام 1981.
مـــن جهـــة أخرى، دعـــا الرئيـــس املصري 
عبدالفتـــاح السيســـي في اتصـــال هاتفي مع 
العاهل املغربي امللك محمد السادس إلى زيارة 
مصر، في خطوة اعتبـــر مراقبون أنها تهدف 
إلى جتاوز مخلفات األزمة األخيرة بني البلدين 
بســـبب حضور وفد مصري لقـــاء في اجلزائر 
ضـــم عناصر من جبهة البلوليســـاريو ما اثار 
حفيظـــة الشـــارع املغربـــي ووســـائل اإلعالم 

احمللية.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - املغرب 3 دراهم - اجلزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 رياال - الكويت 150 فلسا - االمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - األردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWETZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ســـكينة املشـــيخص حمـــد املزروعـــي عبداللـــه العلمـــي حامـــد الكيالنـــي شـــادي عالء الديـــن إبراهيـــم الزبيـــدي أميـــر العمـــري أبوبكر العيـــادي ريـــم قيس كبة

alarab.co.uk

Wednesday 21/01/2015
37th Year, Issue 9804

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

األربعاء 2015/01/21 - املوافق لـ 30 ربيع األول 1436
السنة 37 العدد 9804

الحرب على اإلرهاب عنوان زيارة رئيس االستخبارات السعودية إلى المغرب
[ السيسي يدعو العاهل المغربي إلى زيارة مصر [ جسر معلوماتي يربط المشرق العربي بالرباط لمواجهة داعش والتمدد اإليراني

طهران تتوعد برد صاعق 

على هجوم القنيطرة
} طهــران – هدد اجلنرال محمد علي جعفري 
قائـــد احلـــرس الثـــوري اإليرانـــي إســـرائيل 
بتوجيـــه ”صاعقـــة مدمـــرة“، جـــاء ذلـــك في 
رســـالة تعزية نشـــرها جعفري مبقتل العميد 
في احلرس الثـــوري اإليراني محمد علي الله 
دادي، إضافة إلى ســـتة مـــن عناصر وقيادات 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي، أمـــس األول، في غارة 
إســـرائيلية مبحافظة القنيطـــرة، جنوب غرب 

سوريا.
وقال جعفري الثالثاء إن ”الصهاينة جربوا 
غضبنا في املاضي وعليهم أن يتحضروا اآلن 

لصواعق مدمرة“.
وأضاف جعفري أن قوات احلرس الثوري 
”ســـتواصل الصمـــود حتـــى انهيـــار الكيان 

الصهيوني“.
وكان حـــزب اللـــه نعـــى األحـــد ســـتة من 
عناصـــره بينهـــم القائـــد البارز فـــي احلزب 
محمد أحمـــد عيســـى، وجهاد عمـــاد مغنية، 
جنل القيادي العسكري السابق باحلزب عماد 
مغنية، قضوا بغارة إســـرائيلية، استهدفتهم 
فـــي القنيطـــرة احلدودية مع إســـرائيل، فيما 
كان احلـــرس الثوري قـــد أوضـــح أن العميد 
محمد علي اللـــه دادي كان من بني الذين لقوا 

مصرعهم في الغارة نفسها.
وقلل مراقبـــون من قدرة إيـــران على الرد 
على الهجوم، الفتني إلى أن إســـرائيل سبق أن 
هاجمت قوافل أســـلحة إيرانية متجهة حلزب 
الله، وكان من ضمن قتلى الغارات اإلسرائيلية 
حسن شـــاطري، اجلنرال في احلرس الثوري 
اإليرانـــي املكلف بامللـــف اللبناني، الذي تولى 
التنســـيق امليدانـــي بـــني القـــوات الســـورية 
وعناصر حزب الله، وعناصر احلرس الثوري 
الذيـــن دفعت بهم طهـــران ملنع ســـقوط نظام 

األسد.
وتكتمت الســـلطات اإليرانيـــة على عملية 
االغتيـــال، خوفـــا مـــن النتائج الســـلبية على 
معنويات عمالئها خاصة أن إســـرائيل متكنت 
في األشهر األخيرة من تصفية عدد من العلماء 
الذين لهم صلة بالبرنامج النووي اإليراني في 
قلب العاصمة طهران واكتفت القيادة اإليرانية 

كعادتها بالتهديد.
وقال املراقبون إن القيادة اإليرانية يهمها 
أن تزود حزب الله بأســـلحة متطـــورة ليكون 
ورقـــة ضغط تفاوض بها مع الواليات املتحدة 

والدول األوروبية املعنية في ملفها النووي.
من جهة أخرى، قال مصدر أمني إسرائيلي 
إن اجلنـــرال اإليرانـــي الـــذي قتـــل لـــم يكـــن 
مســـتهدفا وإن إســـرائيل اعتقدت أنها تهاجم 
مســـلحني عاديني، وتهدف تصريحات املصدر 
اإلســـرائيلي علـــى األرجـــح إلى احتـــواء أي 

تصعيد مع إيران أو حزب الله.
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} باريــس - أكـــد ميشـــال غـــالي الخبيـــر 
االستراتيجي الفرنسي أن التدخل العسكري 
فـــي ليبيا بـــات وشـــيكا نظرا إلـــى تدهور 
األوضاع وانفالت األمن بسبب تصاعد نفوذ 

التنظيمات المسلحة المتشددة.
وأفـــاد بقوله، في تصريحـــات صحفية، 
أن ”عملية عســـكرية فرنســـية باتت وشيكة 
في الجنوب الليبي“، رغـــم مرور أيام قليلة 
على اســـتبعاد الرئيس الفرنسي، فرانسوا 
هوالنـــد فكرة القيـــام بتدخل عســـكري في 
ليبيا في مقابلة مـــع محطة ”فرانس انتير“ 

اإلذاعية.

ويـــرى غـــالي أن حادثة شـــارلي إيبدو 
أفضل تحضير للرأي العام الفرنسي لعملية 
عســـكرية بهذا الحجم، مما يجعل ”الجنوب 
الليبـــي فـــي مرمـــى األهـــداف العســـكرية 

الفرنسية أكثر من أي وقت مضى“.
ورّجح الخبير الفرنسي أال تبدي باريس 
أي حمـــاس أو قدرة علـــى المضي في هكذا 
عمليـــة بمفردها، لحاجتها إلـــى دعم توفره 
الواليـــات المتحدة األميركية وبريطانيا في 
المقـــام األول، حيث إن مثـــل هذه العمليات 
تســـتوجب وســـائل كبرى ال تقـــدر القوات 

الفرنسية لوحدها على تأمينها.

ولـــم يســـتبعد غـــالي أيضا أن تشـــمل 
العمليات العســـكرية الفرنســـية إلى جانب 
ليبيـــا، منطقـــة أقصـــى الشـــمال المالـــي 
ونيجيريا والصومال حيث تنشـــط جماعتا 
”بوكـــو حـــرام“ و“الشـــباب“، فضـــال عـــن 
مناطق صراع أخرى تضم بدورها جماعات 
مسلحة، وأوضح أن ”كل ذلك سيتم بموافقة 
من مســـؤولي هذه الدول مع انتفاء احتمال 
الحصـــول على دعم عســـكري من الجيوش 

المحلية“.
يشار إلى أن وزير الدفاع الفرنسي جان 
إيـــف لودريـــان ســـبق وأن أكـــد أن التدخل 

العسكري في ليبيا بات أمرا ضروريا نظرا 
إلى تصاعد أعمال العنف وتنامي األنشـــطة 

اإلرهابية.
ويختلـــف مراقبون، فـــي طبيعة التدخل 
الذي يتجه إليه المجتمـــع الدولي، بين من 
يـــرى حتمية التدخل العســـكري المباشـــر، 
ومـــن يعتقـــد أن التدخـــل ســـيقتصر على 
الضغط، لجمع األطـــراف الليبية في عملية 
سياســـية، تحترم الشـــرعية التـــي تمثلها 
الحكومة المنتخبة، وتوفر للمجتمع الدولي 
والقـــوى اإلقليمية شـــريكا ليبيا مســـتعدا 

وقادرا على محاربة اإلرهاب.

ريم بن رجب

} تونــس – أكـــدت روضـــة القرافي، رئيســـة 
جمعية القضـــاة في تونس، أن قانون مكافحة 
اإلرهاب وغسيل األموال يعّد من أهم القوانني 
املطروحة في املرحلة االنتقالية واملراحل التي 
ستليها نظرا إلى استفحال الظاهرة اإلرهابية 

وتصاعد مخاطرها.
وأفادت القرافي في تصريحات لـ“العرب“، 
أن قانون مكافحة اإلرهاب لســـنة 2003 والذي 
اعتمده النظام السابق في نسخة تعّددت فيها 
الثغرات القانونية خاصة فيما يتعلق بضمان 
احلقـــوق واحلريات واحملاكمـــة العادلة، يعد 

أداة قمع وتضييق.
وشـــّددت على ضـــرورة تالفـــي كل ما من 
شـــأنه أن ميـــّس احلريـــات العامـــة والفردية 
للمواطنـــني وجتـــاوز هنات القانـــون القدمي، 
معتبرة أن مشـــروع القانـــون اجلديد الذي لم 
تتـــّم املصادقة عليـــه بعد، يتطّلـــب الكثير من 
اجلهد والتعديـــالت حتى يتماهى مع املعايير 

الدولية.
يشـــار إلى أن قانون مكافحة اإلرهاب الذي 
تبنته الســـلطات التونسية ســـنة 2003 بتعّلة 
ضمـــان األمن واالســـتقرار، كان محـــّل انتقاد 
شـــديد من قبـــل املنظمات الدوليـــة واألحزاب 
املعارضـــة حلكـــم بن علـــي آنذاك، فقد شـــمل 
القانون تعريفات عاّمـــة وغير دقيقة للجرمية 
اإلرهابيـــة، كما تضّمن أعماال من قبيل ”تعكير 
صفـــو النظـــام العـــام“، نتجت عنهـــا تصفية 
املعارضة السلمية سياسيا ومحاكمة أكثر من 

ثالثة آالف شخص.
وبعد ســـقوط نظـــام بـــن علي، عـــاد هذا 
القانـــون ليطرح من جديـــد وبقوة خاصة بعد 
تواتر الهجمـــات اإلرهابية ضّد وحدات األمن 
واجليش واغتيال املعارضني البارزين شكري 

بلعيد ومحمد البراهمي، إذ اتفق الفاعلون في 
املشـــهد السياسي التونسي على بلورة قانون 
جديد للتصدي ألعمـــال العنف والتطرف، لكن 

لم تتم املصادقة عليه وتفعيله إلى اليوم.
وتضّمـــن نـــص املشـــروع اجلديـــد نقاطا 
إيجابية كثيرة مقارنة بقانون اإلرهاب لســـنة 
2003، حيـــث ورد فيه قســـم خـــاص بتعويض 
ضحايـــا اإلرهاب، مبـــا في ذلـــك متكينهم من 
الرعاية الصحيـــة املجانية في املستشـــفيات 

العمومية ومن املساعدة القضائية.
ولكن مشـــروع القانون أبقـــى على تعريف 
فضفاض ملـــا يعتبر نشـــاطا إرهابيا، وهو ما 
قد يســـمح للحكومة اجلديدة بقمع العديد من 

احلريات املكفولة محليا ودوليا.
وفي هذا الســـياق، أكدت رئيســـة جميعة 
القضاة، أن مشـــروع القانون اجلديد ال يخلو 
من مّس ببعض احلريات األساسية مثل حرمة 
املســـكن واملعطيات الشـــخصية، باعتبار أنه 
من حـــق اجلهة األمنية التنصت على املكاملات 
اإللكترونية،  املراســـالت  ومراقبـــة  الهاتفيـــة 
داعية إلى ضرورة تشكيل جلان مستقلة للقيام 

بعملية التنصت.
كما دعت احلكومة إلى االلتزام بتوصيات 
التعريفـــات العامـــة  األمم املتحـــدة لتجنـــب 
والغامضة والقابلة للتأويل والتي من شـــأنها 

التضييق على حرية التعبير والتظاهر.
واســـتنادا إلى هذا القانـــون، يعد مرتكبا 
جلرميـــة إرهابيـــة كل من يتعمد بأية وســـيلة 
كانت تنفيذا ملشـــروع فردي أو جماعي يهدف 
بحكـــم طبيعته أو في ســـياقه إلى بث الرعب، 
ومن بني األفعال املذكورة في الفصل 13 والتي 
تعّد جرما إرهابيا، اإلضرار باملمتلكات العامة 
أو اخلاصـــة أو باملرافـــق العمومية وتعطيل 
وســـائل النقل، وغيرهـــا من األفعـــال التي ال 
تتوفر فيهـــا نية اســـتخدام العنف، فبموجب 
هذا التعريـــف ميكن اعتبار مظاهرة ســـلمية 
تتعطل بســـببها حركـــة املـــرور والنقل عمال 
إرهابيا يعاقب فاعله بالسجن لسنوات طويلة.
وتعالت األصوات املنادية بضرورة تعديل 
فصول عديدة من نص هذا القانون، فقد طالب 
حقوقيون وسياســـيون ورجال قانون بتعديل 

الفصل 13 مبا يتناسب مع االتفاقيات الدولية 
والبروتوكـــوالت املتعلقـــة باإلرهـــاب وتعديل 
الفصل 67 الذي يعطي للقاضي سلطة تقديرية 
واسعة متكنه من القيام بجلسات مغلقة وغير 

علنية.
ورغـــم التحفظـــات املســـجلة والثغـــرات 
املوجـــودة إّال أن قانـــون مكافحـــة اإلرهـــاب 
وغســـيل األموال يعـــّد آلية ناجعة ستســـاعد 
الســـلطات علـــى مقاومـــة ظاهـــرة اإلرهـــاب 
املســـتفحلة ودرء مخاطرهـــا املتنامية. وهذا 
ما أكده الصحبي اجلويني، املكلف بالشـــؤون 

القانونية في االحتـــاد الوطني لنقابات قوات 
األمن التونســـي، في تصريحـــات لـ“العرب“، 
حيث اعتبر أن قانون مكافحة اإلرهاب سيمّكن 
وحـــدات الشـــرطة مـــن أداء مهامهـــا بنجاح 
وسيســـاعدها علـــى احتـــواء أعمـــال العنف 
املمنهجة، كما ميثل حســـب رأيه آلية حلماية 
رجال األمـــن املعّرضني للموت فـــي كل حلظة 

وضمان حقوقهم.
وأفاد اجلويني أن نقابات األمن في تونس 
تطالب بضرورة اإلســـراع فـــي تفعيل القانون 
نظرا إلى أهميته في وقت تزايدت فيه مخاطر 
املجموعات والكتائب املتشددة في كامل أنحاء 

البالد.
وأكـــد أن هـــذا القانون خاضـــع ملزايدات 
سياســـية بامتيـــاز، داعيا نـــواب البرملان إلى 
املصادقة عليه حتى يدخل حّيز التنفيذ وحتى 
يتمكن رجـــال األمن من التصـــدي لإلرهابيني 
وذلـــك مثال بإطـــالق النار على كل ســـيارة ال 

تلتزم بأوامر الشرطة وترفض التوقف.
يشـــار إلـــى أن نقابـــات أمنيـــة أساســـية 
وجهويـــة نظمـــت وقفـــة احتجاجيـــة، أمـــس 
األول، أمام مقّر مجلس نواب الشـــعب، ملطالبة 
احلكومة باإلســـراع في ســـن قانـــون اإلرهاب 
حلمايـــة رجـــال األمـــن واجلنود ضـــد جرائم 
اإلرهـــاب، كما دعا املشـــاركون فـــي املظاهرة 
التـــي ُأطلق عليها اســـم ”يـــوم الغضب“، إلى 
تسليم رجال األمن والشرطة أسلحتهم الفردية 
خارج أوقات العمل ودون شـــروط أو قيود ألّن 
حياتهم وحيـــاة عائالتهم أصبحت مهددة من 
قبل العناصر اإلرهابية املنتشرة في كل مكان.

ويبقى قانـــون مكافحة اإلرهاب وغســـيل 
األموال رهانا مطروحـــا على احلكومة املقبلة 
وعلـــى البرملـــان الذي مـــن واجبـــه التعجيل 
باملصادقـــة عليـــه بعد تعديلـــه وجعل فصوله 
تستجيب للمعايير الدولية خاّصة فيما يتعّلق 

بتعريف النشاط اإلرهابي.
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◄ ألقت وحدات الحرس الوطني 
التونسي القبض على أحد 

العناصر اإلرهابية الخطيرة، يدعى 
عبدالله بن محمد صالح الغربي، 

بمدينة سيدي بوزيد حسب ما أفاد 
به مصدر أمني.

◄ أعربت الحكومة الليبية برئاسة 
عبدالله الثني عن ارتياحها لما 

جاء في بيان بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا من ”تدابير بناء 

الثقة لحماية وحدة البالد وتخفيف 
معاناة الشعب الليبي جراء 

األزمة“.

◄ قال رياض الموخر النائب 
بمجلس نواب الشعب عن حزب 

آفاق تونس، إن حزبه قدم لرئيس 
الحكومة المكلف الحبيب الصيد 

عدة أسماء من قيادات الحزب 
لتولي حقائب وزارية في مجاالت 

مختلفة.

◄ أكد مصدر أمني جزائري، خبر 
اعتقال 6 جزائريين بمنطقة الزوية 

قرب الحدود المغربية، بينهم تلميذ 
في مرحلة الثانوي، كانوا بصدد 

االلتحاق بتنظيم ”داعش“.

◄ أفادت بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا أنها بصدد إجراء 

مشاورات مع األطراف المعنية لنقل 
الجولة الثانية من ”حوار جنيف“ 

إلى األراضي الليبية.

◄ أجرى وزير الداخلية األسباني 
خورخي فيرنانديز دياز مباحثات 

مع وزير الداخلية الموريتاني 
محمد ولد أحمد سالم، تناولت عزم 

البلدين توقيع مذكرة تعاون في 
مجال األمن ومكافحة اإلرهاب.

التدخل الفرنسي بات وشيكا في الجنوب الليبيباختصار

فسحة من الراحة لقوات الجيش الوطني الليبي إثر معارك دامية مع امليليشيات اإلسالمية في بنغازي

بوتفليقة يجمد

 مشروع الغاز الصخري

} الجزائــر – ذكـــرت مصـــادر مطلعـــة فـــي 
الجزائـــر أن الرئيـــس بوتفليقة، قـــرر تجميد 
مشروع إستكشاف الغاز الصخري في منطقة 
الجنوب، بعد ثالثة أســـابيع مـــن المظاهرات 
واالحتجاجات التي شـــنها ســـكان بلـدة عين 

صالح التابـعة لمحافظة تمـنراست. 
وأكـــد عضـــو تنســـيقية االحتجاجات في 
عين صالـــح، ســـليماني عبدالحميـــد، القرار 
الذي اتخذه بوتفليقة، بالقول" لقدر قرر رئيس 
الجمهورية تجميد مشـــروع استكشاف الغاز 
الصخري"، لكنه لم يوضح إن كان األمر يتعلق 

بتجميد مرحلي أو وقف نهائي. 
وكانـــت رئاســـة الجمهوريـــة قـــد أوفدت، 
المديـــر العام لألمن الوطني، اللواء عبدالغني 
الهامل، للتفاوض مع السكان المحتجين، ومن 
المرجـــح أن يتم اإلعالن عن القرار في غضون 

24 ساعة القادمة. 
ولإلشـــارة فـــان اللـــواء الهامـــل، كان قد 
اقترح علـــى مندوبي الســـكان، التشـــاور مع 
مســـؤولين ســـامين في الدولة حول مســـألة 
الغاز الصخري، لكن السكان رفضوا االقتراح 
وحّملوه رســـالة إلى بوتفليقـــة تتضمن جملة 
مـــن المطالب في جميع المجـــاالت، يأتي على 
رأســـها وقف مشروع ســـوناطراك، واالهتمام 
بالتنميـــة المحليـــة واالجتماعيـــة والشـــغل 

والصحة والتعليم.

قانون مكافحة اإلرهاب في تونس يقتنص الحريات بتغليب الخيارات األمنية
[ رئيسة جمعية القضاة لـ«العرب»: القانون يمس ببعض الحريات األساسية [ نقابات األمن تحذر من المزايدات السياسية

ــــــون مكافحة اإلرهاب من أهــــــم القوانني املطروحة واملثيرة للجدل وســــــط تصاعد  ــــــر قان يعتب
ملحوظ ألعمــــــال العنف والهجمات اإلرهابية ضّد وحدات األمــــــن واجليش، وتطالب نقابات 
األمــــــن وجميع الفاعلني من قضاة وحقوقيني وسياســــــيني بضــــــرورة املصادقة على القانون 
ــــــل بعض فصوله حتى يحمــــــي احلقوق واحلريات ويحترم أحكام الدســــــتور من جهة  وتعدي

ويكون ناجعا في التصدي لإلرهاب من جهة أخرى.

«نحن نتقدم كل يوم إلى األمام في إطار الحوار بغية التوصل إلى حل 
نهائي للصراع القائم منذ مدة طويلة جدا بمنطقة شـــمال مالي بيننا 

وبني الحكومة».

بالل آغ شريف
األمني العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد 

«الســـود في تونس يعيشـــون مختلف أشـــكال التمييز العنصري في 
حياتهم اليومية، دون وجود تشـــريع قانونـــي دقيق وواضح يحميهم 

من هذه املمارسات».

سعيدة مصباح
ناشطة حقوقية تونسية

«مـــا يغذي اإلرهاب هـــو التطرف، وعلـــى دول العالم االســـتفادة من 
بعضها في مجال مكافحة اإلرهاب ولعل التجربة الجزائرية في مكافحة 

التشدد تعد من بني التجارب الثرية».

محمد بن علي كومان
األمني العام ملجلس وزراء الداخلية العرب

الصحبي الجويني  لـ«العرب»:

مكافحة اإلرهاب آلية 

لحماية رجال األمن 

المعرضين للموت

روضة القرافي لـ«العرب»:

نطالب بتعديالت في 

القانون حتى يتماشى مع 

المعايير الدولية

رجال األمن في حاجة إلى قانون يحميهم من سطوة املتشددين
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أزمة أسعار النفط تجر إيران إلى طاولة الحوار مع السعودية

داعش يستعد لسيناريوهات ما بعد معركة املوصل

} لنــدن - عرضت إيران أمس بشـــكل صريح 
احلـــوار مع اململكـــة العربية الســـعودية، في 
خطوة ربطها مراقبون بانهيار أســـعار النفط 
والذي ميّثـــل كارثة إليران املنهكـــة اقتصاديا 
بفعـــل احلصار املضروب عليهـــا من عدة دول 
على خلفية الشـــكوك بعدم ســـلمية برنامجها 

النووي.
ويـــرى خبـــراء أّن ضيق هامـــش املناورة 
أمام إيران في موضوع أســـعار النفط، هو ما 
يدفعها للعب ورقة احلوار مع السعودية التي 
تعتبر طرفا أساسيا ال غنى عنه في إيجاد حّل 

لألزمة النفطية.

وبدا العرض اإليراني صريحا على لســـان 
علـــي شـــمخاني، أمني املجلـــس األعلى لألمن 
القومي وممثل املرشـــد األعلـــى علي خامنئي 
الذي قـــال إن بالده «جاهـــزة ملواصلة احلوار 
الصريح والشـــفاف والشـــامل، لبحث مجمل 
القضايـــا التي هـــي موضع اهتمام مشـــترك 
لدى إيران والســـعودية» بحسب ما نقلت عنه 

الثالثاء وكالة األنباء اإليرانية الرسمية.
وقال شـــمخاني خالل لقاء جمعه بســـفير 
إيـــران لـــدى الســـعودية حســـني صادقي، إن 
احلـــوار مســـألة مبدئيـــة ضمن السياســـات 

اإليرانية جتاه اململكة.

كما بـــدا واضحـــا ربط احلوار مبســـائل 
مالية واقتصادية من خالل إشـــارة شمخاني 
في حديثه إلى اخلســـائر املاليـــة الناجتة عن 
الصراعـــات في املنطقة، إضافـــة إلى األضرار 
اإلنســـانية الهائلـــة الناجتة عـــن الصراعات 
الطائفية في العالم اإلســـالمي، مشـــددا «على 
ضـــرورة أن تضطلع البلدان اإلســـالمية بدور 

في احلد من إراقة دماء املسلمني».
ومـــن جهتـــه أكـــد الســـفير اإليرانـــي في 
الســـعودية على «ضـــرورة االهتمام مبجاالت 
التعـــاون بـــني البلديـــن والنتائـــج اإليجابية 
لتوســـيعه». وتعقيبـــا علـــى كالم املســـؤولني 

اإليرانيـــني رّجـــح مراقبون أن يعود الســـفير 
اإليراني إلى الســـعودية برســـالة واضحة من 
قيادته تتضمن عرضـــا صريحا باحلوار، غير 
مستبعدين أن تتضمن تلك الرسالة استعدادا 
لتقـــدمي تنـــازالت للمملكة في بعـــض امللفات، 
وذلك ملعرفة القادة اإليرانيني بأن الرياض، لن 

تقبل في هذه املرحلة بـ«حوار مجاني».
ولفـــت هـــؤالء إلى أن حـــوار الســـعودية 
املفترض مع إيران يســـتحيل فصله عن ملفات 
أخـــرى سياســـية وأمنية، على رأســـها امللف 
الســـوري، وأيضـــا التدخل اإليرانـــي متعدد 
األشكال في لبنان والعراق واليمن والبحرين.

} املوصــل (العــراق) - قـــال خبـــراء أمنيون 
وعســـكريون إنهـــم رصـــدوا حتـــّركات غيـــر 
اعتياديـــة في صفوف تنظيم داعش املســـيطر 

على أجزاء واسعة من العراق.
وربط هـــؤالء اخلبـــراء حتـــّركات عناصر 
التنظيـــم املتشـــّدد بالترتيب ملعركـــة املوصل 
التي تلوح وشيكة من خالل تصريحات القادة 

السياسيني والعسكريني.
وقالـــوا إن اســـتعدادات داعـــش للمعركة 
ال تقتصـــر على املوصل بل تشـــمل خصوصا 
محاولـــة جعـــل األنبار مـــالذا وبديال في حال 
خسارتها. ويأتي ذلك فيما أكدت أمس مصادر 
عراقيـــة أن عناصر تنظيم الدولة اإلســـالمية 
وّسعت من دائرة االستعدادات ملواجهة القوات 
العراقية املدعومة من البيشمركة واملتطوعني 

في املعركة املرتقبة لتحرير مدينة املوصل.
وتزامـــن ذلـــك مع شـــن التنظيـــم موجات 
متالحقـــة مـــن الهجمات في محافظـــة األنبار 
بغرب البالد أحدثهـــا هجوم من ثالثة محاور 

وسط مدينة الرمادي مركز احملافظة.
وُنقـــل أمـــس عن مصـــادر عراقيـــة قولها 
إن تنظيـــم داعـــش أجـــرى بعـــض التغييرات 
العســـكرية واإلداريـــة، وأمر بتعطيـــل الدوام 
في املؤسســـات احلكومية وسحب عناصر ما 

يســـمى بديوان احلســـبة من شـــوارع املدينة 
وزج بهم في جبهات القتال استعدادا ملواجهة 
قوات اجليش والبيشمركة مدعومة مبتطوعي 
احلشـــد الشعبي وأبناء العشـــائر في املعركة 
املرتقبة التي تعتزم هذه القوات شنها لتحرير 

مدينة املوصل من قبضة داعش.
وأوضحـــت ذات املصـــادر أن داعـــش قام 
بتعيني قائد عســـكري لقيادة قطعـــه القتالية 
وكذلك واليا جديدا للموصل، مشـــيرة إلى أن 
حملة اإلعدامات التي يقـــوم بها التنظيم ضد 
أبنـــاء املدينة تأتي في إطار محاوالته لترهيب 

السكان ومنعهم من الثورة ضده.
إلى ذلك يؤّكد خبراء عسكريون أن حتّركات 
التنظيـــم فـــي محافظة األنبـــار ال تنفصل عن 
اســـتعداده ملعركة املوصـــل املرتقبة، في ثالثة 
اجتاهـــات؛ تخفيـــف الضغط عليـــه في جبهة 
املوصل حني تشـــتعل بتشـــتيت جهـــود اآللة 
احلربية املواجهـــة له، وتهيئة مـــالذ ملقاتليه 
في حال خســـارة مواقعه في محافظة نينوى، 
وتأمني نقاط عبور باجتاه ســـوريا حيث متثل 

منطقة الرقة مركز ثقل له.
وفي هذا الســـياق قال اللـــواء الركن كاظم 
محمد الفهداوي، قائد شـــرطة محافظة األنبار 
أمس إن قـــوات األمن اســـتطاعت صد هجوم 

لتنظيم داعش، من ثالث مناطق وســـط مدينة 
الرمـــادي، مركز احملافظة، هو الرابع من نوعه 

للتنظيم خالل ٢٤ ساعة.
وأضـــاف أّن الهجـــوم الـــذي بـــدأ صباح 
الثالثـــاء فّجـــر مواجهات أســـفرت عـــن مقتل 
١٠ عناصـــر مـــن داعش وتدميـــر مركبة حتمل 
ســـالحا ثقيال وإصابة اثنني من أفراد الشرطة 

بجـــروح بليغـــة. وشـــرح  أن التنظيـــم هاجم 
مدينة الرمادي من ثالثة مناطق هي الفرســـان 
واألندلس والبوسودة وجميعها وسط املدينة، 
الفتا إلـــى أن هذا الهجوم هو الرابع من نوعه 
لتنظيم داعش خالل ٢٤ ســـاعة ثالثة منها في 
الرمـــادي والرابع في منطقـــة الصكار جنوب 

غرب الرمادي والتابعة لها إداريا.

اســــــتعدادات تنظيم داعش ملعركة املوصل التي تلوح مؤشرات كثيرة على قربها، تتجاوز 
ــــــة ومحافظــــــة نينوى عموما إلى محافظــــــة األنبار لتمتد إلى الرقــــــة داخل األراضي  املدين
الســــــورية، حيث يعمل التنظيم على ضمان مالذات له في حال فقد سيطرته على الشمال 

العراقي.

} صنعــاء - بتصعيدهـــم لوتيـــرة املواجهـــة 
فـــي العاصمة صنعـــاء، ومحاصرتهم املقرات 
الرئاســـية، اقتـــرب احلوثيون من اســـتكمال 
ســـيطرتهم علـــى مواقـــع القـــرار السياســـي 
والعســـكري فـــي البالد، وال يبقى لهم ســـوى 
البلـــوغ بـ”غزوتهـــم“ الشـــاملة التـــي بدأوها 
فـــي أيلول املاضي هدفها األكبـــر – إن لم يكن 
النهائي – وهو الســـيطرة على محافظة مأرب 
االســـتراتيجية مبـــا حتتويه مـــن مخزونات 
ومنشـــآت نفطية، ومبوقعها كبوابة على باقي 

احملافظات جنوبا وشرقا.
غيـــر أّن ممانعة قبائـــل احملافظة ورفضها 
للســـيطرة احلوثية، وامتالكها القّوة الّالزمة 
خلوض احلرب، ومتّتعها بدعم إقليمي، جتعل 
من معركة مأرب مبثابـــة ”جحيم“، ونتيجتها 

مصيرية لليمن كّله.
وتقـــول مصـــادر مينيـــة إن املواجهة في 
مأرب صارت وشيكة، بعد أحداث صنعاء التي 
أّكدت لقبائل احملافظة تهاوي الدولة ووقوعها 
بشـــكل كامل بأيدي احلوثيـــني، وعدم إمكانية 
التعويل عليها في منع ســـقوط محافظة مأرب 

االستراتيجية.
ونقـــل عـــن الباحـــث اليمني عبدالســـالم 
محمد قوله إّن ”انـــدالع املعركة في مأرب بات 
مســـألة وقت ألّن احلوثيني صاروا يسيطرون 
على أغلب محافظات شـــمال اليمن، باستثناء 
محافظتي مأرب وتعز، ويحتاجون الســـيطرة 
عليهمـــا بأي ثمن ســـواء كانـــوا يهدفون إلى 
السيطرة على كل اليمن أو على الشمال فقط“.
وتتمثـــل أهميـــة محافظة مأرب، بحســـب 
الباحث اليمني، في ثالث نقاط، أولها أهميتها 

في مجال الطاقة حيث أنها محافظة صحراوية 
تستحوذ على مخزون البالد األكبر من النفط، 
وبالتالي منشـــآت البالد النفطية، حيث يصّدر 
منها النفط عبر خط صافر – رأس عيسى على 
البحر األحمر، والغاز إلى منشأة بلحاف على 
بحر العرب، وتوجد بهـــا مصفاة مأرب، التي 
تزود البـــالد بجزء مـــن حاجتها للمشـــتقات 
النفطية والغاز، كما توجد في احملافظة محطة 
مأرب الغازية للكهرباء، وهي املزود الرئيســـي 

للبالد بالطاقة الكهربائية.
كما أن مـــأرب، البالغة مســـاحتها حوالي 
١٧٤٠٥ كيلومتر مربع ويسكنها ٢٣٨٫٥٢٢ ساكنا 
مـــن أصل حوالي ٢٦ مليون نســـمة في اليمن، 
هـــي موطن ألهـــم القبائل املقاتلة فـــي البالد، 
وهي بذلك تشـــكل مركـــزا قبليا إلقليم ســـبأ، 
الـــذي يضم إلـــى جانبهـــا محافظتي اجلوف 
والبيضاء، واللتني تشـــاطرانها ذات الصفات 

القبلية.
أما ثالـــث دوافع احلوثي للســـيطرة على 
هذه احملافظة فتمثل في أنها بوابة للســـيطرة 
على عدة محافظات، أكبرها مســـاحة وأغناها 
حضرمـــوت  محافظـــة  النفطيـــة  بالثـــروات 

باجلنوب الشرقي.
أما محافظة تعز، وهي أقل أهمية من مأرب، 
فتتمثل أهميتها في أنها أكبر محافظات اليمن 
من حيث الكثافة السكانية، إذ يقطنها أكثر من 
مليوني نسمة، ويّتبع سكان احملافظة  املذهب 
الشافعي الســـني، وينتمي إليها كبار التجار، 
وهي البوابة اجلنوبية للســـيطرة على مدينة 

عدن، عاصمة دولة اجلنوب سابقا.
ومحافظة تعز، أقل أهمية من مأرب لطبيعة 
ســـكان األولى غير القتاليـــة مقابل ميل قبائل 
الثانيـــة إلـــى القتال، ومن ثم فإنه مع ســـقوط 
مأرب ســـيتمكن مسلحو احلوثي من السيطرة 

على تعز رمبا دون قتال متاما.
وبحســـب مصـــادر مينية فـــإن ”اجلماعة 
حتشـــد كل مقدراتها وقّوتها العسكرية ملعركة 
مأرب لتكون ســـريعة وحاســـمة، ولتجنب أي 
تداعيات محتملة على املنشـــآت النفطية، التي 
تعد املصـــدر الرئيـــس واألكبر ملـــوارد البالد 

املالية“.

ويتقدم احلوثيـــون نحو معركة مأرب بعد 
انتصـــارات كبيرة مكنتهم من الســـيطرة على 
أغلب شـــمالي البـــالد، ومن ثم فهـــم مزودون 
بعتاد عســـكري ضخم نهبوه من معســـكرات 
الدولة التي ســـقطت في أيديهم، بينها حوالي 
١٢٠ دبابـــة، ومبقاتلني كثر انضموا إليهم بعد 
تلك التوسعات، والســـيما من أبناء املرتفعات 
الشمالية. وبذلك يتفوق احلوثيون على قبائل 

مأرب عددا وعتادا.
إّال أن مصادر قبلية تـــرى أن العدد الكبير 
لن يكـــون مفيـــدا للحوثيـــني، فليـــس كل من 
يقاتـــل معهم يعتنـــق أفكارهم. فهـــؤالء الذين 
ينحدرون من القبائل في املرتفعات الشمالية، 
والذين يشكلون أغلب قوام ”اللجان الشعبية“ 
للحوثيني منذ ما بعد الســـيطرة على صنعاء، 
يقاتلـــون مع اجلماعة بدوافـــع االرتزاق. وفي 
املقابـــل حتشـــد قبائل مـــأرب املرابطـــة على 

حـــدود احملافظة نحو ١٤ ألـــف مقاتل. وتتميز 
قبائل مأرب بتوّحدها وإجماعها رغم اختالف 
ضـــد  القتـــال  علـــى  السياســـية  توجهاتهـــا 
احلوثيني ورفض اإلذعان لسيطرتهم. ال سيما 
وأن األغلبية الســـاحقة من تلـــك القبائل تتبع 

املذهب الشافعي السني.
وبحسب ما يتردد لدى مصادر غير رسمية 
فـــإن قبائل مأرب حتظى بدعم ســـعودي، وهو 
مـــا لم يكن متوفرا للقبائل األخرى التي قاتلت 
ضـــد احلوثي في عمـــران وصنعـــاء. وتتميز 
قبائـــل مـــأرب أيضـــا بأنها تخـــوض املعركة 
علـــى أرضها الصحراوية علـــى عكس مقاتلي 

احلوثي القادمني من اجلبال.
وفـــي ظل مـــا يتوفـــر للطرفـــني؛ احلوثي 
وقبـائل مأرب، من قـــدرات، يقول الباحث عبد 
الســـالم محمد في حديثه لوكالـــة األناضول: 
”يبـــدو أن كل االحتماالت واردة بشـــأن املآالت 

التي قد تذهب إليها املعركة. وهي: أن يحسمها 
ويكونـــون  لصاحلهـــم،  ســـريعا  احلوثيـــون 
بذلـــك قد أحكموا الســـيطرة على كل الشـــمال 
اليمني، وامتلكوا املقدرة للذهاب إلى اجلنوب 
للســـيطرة عليـــه. أو أن تتطـــور املعركـــة إلى 
حروب استنزاف بني احلوثيني والقبائل، على 
غرار ما يحدث في رداع مبحافظة البيضاء. أو 
أن تتطور املعركة إلى هزمية كبيرة للحوثيني 
ثـــم مالحقتهم حتى العاصمـــة صنعاء إلنهاء 
ســـيطرتهم عليهـــا وعلـــى احملافظـــات التي 

توسعوا فيها.
وأيا يكن السيناريو املتحقق، فإن الباحث 
يرى أن ”معركة مأرب الوشـــيكة ستكون مهمة 
وحاســـمة ملســـتقبل اليمن، وال تقل أهمية عن 
معركـــة العاصمـــة، فعنـــد معركة مـــأرب يبدأ 
احلوثي بسهولة في إكمال سيطرته على البالد 

أو تبدأ السيطرة احلالية في االنحسار“.

مأرب تستعد لمعركة مصيرية ضد الحوثيين

[ قبائل المحافظة تحظى بدعم سعودي [ نقطة ضعف أنصارالله كثرة المرتزقة في صفوفهم
املواجهة في محافظة مأرب االســــــتراتيجية في اليمن أصبحت مسألة وقت بعد استكمال 
احلوثيني ســــــيطرتهم على مقاليد الدولة وتأّكد قبائل احملافظة من أّن ال خيار سوى حمل 

السالح وخوض املعركة احلاسمة ملصير محافظتهم واليمن ككل.

معركة صنعاء هي املرحلة األخيرة قبل الحسم النهائي في مأرب

السياسيون ربطوا مصير العراق بعملية تحرير املوصل

سيناريوهات املعركة

◄ أن يحسمها الحوثيون وتفتح أمامهم 

     أبواب السيطرة على كل اليمن

◄ أن تتحول إلى حرب استنزاف طويلة 

     ضدهم

◄ أن ينهزموا ويطردوا من باقي املناطق بما 

     فيها العاصمة

◄ قضت أمس محكمة جنائية 
بحرينية بسجن الناشط نبيل رجب 

ستة أشهر وكفالة مبئتي دينار 
لـوقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة 

إهانة هيئتني نظاميتني على خلفية 
نشره تغريدات على مـوقع تويتر 

قـال فيها إن املقاتلـني البحرينيـني 
في صفوف اإلرهابيني باخلارج 
هم من منتسبي وزارتي الدفاع 

والداخلية.

◄ نفت مديرية حرس احلدود 
السعودي في تصريح صحفي 
للناطق الرسمي باسمها صحة 

فيديو يجري تداوله على أّنه يصور 
اشتباكا بني جنود وإرهابيني على 

احلدود الشمالية، مؤكدة عدم حدوث 
أي اشتباك منذ هجوم عرعر على 

احلدود مع العراق في اخلامس من 
الشهر اجلاري.

◄ أمرت النيابة العامة الكويتية 
بحجز مواطن وأحالت قضيته إلى 
احملكمة لدعوته إلى نصرة تنظيم 
داعش وزعيمه أبوبكر البغدادي، 
خالل خطبة له في صالة اجلمعة 

التي أّمها في مسجد كان بناه دون 
إذن من وزارة األوقاف.

◄ أغلقت عدة سفارات أبوابها في 
العاصمة اليمنية صنعاء التي تشهد 

اشتباكات دامية بني احلوثيني 
واحلرس الرئاسي. ومن الدول التي 

أغلقت سفاراتها مؤقتا بريطانيا 
وفرنسا وهولندا.

◄ أعلن مسؤول حكومي عراقي 
عن ارتفاع أعداد العائالت النازحة 
من املناطق الشمالية والغربية مـن 

البالد إلى ٥٠٧ آالف عائلة وذلك منذ 
سيطرة تنظيم داعش على أجزاء 
واسعة من تلك املناطق في يونيو 

املاضي.

باختصار

«الشـــعب اليمنـــي لم يعد لديه القدرة علـــى تحمل ما هو مطلوب 

منـــه من التضحيات بعد أن فـــاض اإلناء بما فيه وأصبحت األغلبية 

الساحقة تعيش حياة أسوأ من الموت».

عبده اجلندي
الناطق الرسمي حلزب املؤمتر الشعبي في اليمن

«أهــــل الموصــــل مســـتعـدون وهــــم بانتظــــار ســــاعـة الحســــم 

لتحـريــــر مدينـتهم من داعش جراء ما عـانــــوه مـن ظلـم التنظيـم 

وبطـشـه».

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي

«كل التحركــــات فـــي الشـــارع البحريـنـــي محـــل رصــــد ومتابعـــــة 

دقيقيـــن. ونحـــن علـــى علم بــــأن إيـــران تــــدرب وتمــــول أطرافـا 

بحرينيـة».

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية البحريني



} عــامن - قرر أحمد الصفدي، رئيس مجلس 
النواب األردني باإلنابة، عقد اجتماع للمجلس 
(الغرفة األولى للبرملـــان)، يوم الثالثاء املقبل، 
للتصويت على سحب الثقة من وزير اخلارجية 

ناصر جودة.
جاء ذلـــك، بعـــد أن حولت النائبـــة رولى 
احلـــروب، اســـتجوابا قدمته للوزيـــر جودة، 
إلى مشـــروع طلب لســـحب الثقة عنه، بعد أن 
بأجوبة قدمها خطيا  أعلنت ”عدم اقتناعهـــا“ 
إلجـــراءات وزارته، لوقف إقامة مطار ”متناع"، 
الذي تشيده إســـرائيل مبحاذاة مدينة العقبة 
األردنيـــة (300) كلـــم جنـــوب العاصمة عمان، 
مؤكـــدة أن إقامـــة املطار ”يعد خرقًا للســـيادة 

األردنية ويؤثر على سالمتها اجلوية".
ومبوجـــب الدســـتور األردنـــي والنظـــام 
الداخلـــي ملجلس النواب األردنـــي، فإنه يحق 
لعضـــو مجلس النواب طلب طـــرح الثقة بأي 
وزيـــر في حال لـــم يكن مقتنعـــًا بإجابته على 

االستجواب املتعلق بأي قضية.
وفي رده على اســـتجواب النائبة احلروب 
قال رئيس الوزراء األردني، عبد الله النســـور: 
”نظـــرًا لتواجد الوزيـــر جودة خـــارج البالد، 
أؤكد للنواب أن احلكومة ليست غافلة وقامت 
ببحـــث املوضوع مع مختلف اجلهات أكثر من 
20 مرة هذا العام، ونعتقد أن اســـرائيل قامت 

بعمل غير شرعي".

من جهتها، قالت وزيرة النقل األردنية لينا 
شبيب، خالل اجللسة ذاتها، إن "احلكومة منذ 
علمت بنية إســـرائيل إقامـــة املطار منذ عامني 
قامـــت بأخـــذ اإلجـــراءات املناســـبة من حيث 
املخاطبـــات للجانب اإلســـرائيلي واالعتراض 
علـــى موقـــع املطار، مـــن حيث االعتـــداء على 

السيادة اجلوية للمملكة".
وأضافـــت أن "احلكومة ســـجلت شـــكوى 
ملجلس الطيران الدولـــي، لكن هذا أمر يتطلب 
تصويتا من قبل املجلس، ومن ثم يتم الذهاب 
حملكمة العـــدل الدوليـــة، وســـتقوم احلكومة 
بطلـــب فريـــق مختص مـــن منظمـــة الطيران 
الدوليـــة للتحقق مـــن االعتراضـــات األردنية 

وأثر املطار  اإلسرائيلي على السالمة اجلوية 
األردنية". ويتوقع متابعون أن يصّوت النواب 
األردنيـــون على عملية ســـحب الثقة من وزير 
اخلارجية، وســـط أنبـــاء تتحدث عـــن وجود 
غضـــب من اجلهـــات العليا فـــي اململكة أيضا 
على ناصـــر جودة، حتى أن بعـــض املتابعني 

للمشهد األردني تنبئوا قبل فترة بإقالته.
ومرد هذه التخمينات، تولي امللك عبدالله 
الثاني بنفســـه ملـــف الدبلوماســـية األردنية، 
خـــالل األشـــهر املاضية، حيث أجرى بنفســـه 
معظم اللقاءات مع دبلوماســـيني ومسؤوليني 
أجانب على خالف ما هو معهود، وسط غياب 

شبه تام لوزير اخلارجية.

} بــريوت – تواتـــرت تصريحات املســـؤولني 
والسياســـيني اللبنانيني، محذريـــن حزب الله 
من مغبة اإلقدام على أي مغامرة غير محسوبة 

العواقب قد تعرض أمن البالد إلى اخلطر.
يأتي ذلك فيما يلتزم قادة حزب الله الصمت 
حيال الغارة اإلســـرائيلية في القنيطرة جنوب 
غربي ســـوريا األحـــد املاضي والتـــي أدت إلى 
مقتل ســـتة من كوادر احلزب بينهـــم قياديان، 
وجنل القائد العســـكري الســـابق عماد مغنية، 
وهو مـــا يفتـــح الباب أمـــام عديـــد التكهنات 

والتأويالت.
وقال رئيس اللقاء الدميقراطي النائب وليد 
جنبـــالط، إّن ”لبنـــان ال يتحّمـــل أي مغامرة“، 
مشيرا إلى أن ما جرى في القنيطرة ”هو اعتداء 
على األراضي الســـورية وليـــس على األراضي 

اللبنانية“.
من جانبه شـــدد الرئيس الســـابق ميشـــال 
سليمان على ضرورة مواجهة األخطار احملدقة 
باحلـــوار، تارة عبـــر عمل إرهابي فـــي الداخل 
وتارة أخرى عبر عدوان إسرائيلي في اخلارج، 
معتبـــرا أن املصلحة الوطنيـــة العليا تكمن في 
تفويـــت أي فرصة يتحينها العدو لزرع التفرقة 

بني اللبنانيني.
أمـــا وزيـــر العمـــل ســـجعان قزي، فشـــدد 
بدوره على ضرورة حتصني الســـاحة الداخلية 
واحلـــدود اللبنانية في هذه املرحلة، ”فال تكون 
هناك تداعيـــات لالعتداء على عناصر من حزب 
الله واحلرس الثوري اإليراني، وأن يبقى لبنان 
مبنـــأى عما يجري في ســـوريا، ألنه إذا اعتدت 
في كل مرة إســـرائيل على األراضي الســـورية 
أو على أحد األفرقاء املشـــتركني في احلرب في 
سوريا فســـيكون الرد عليها من لبنان“. وعقب 
لقائه الرئيس الســـابق ميشال سليمان، أضاف 

ســـجعان قزي: ”ال نريد 1982 جديـــدا وال 2006 
جديـــدا، التحرير حصـــل ســـنة 2000 لألرض، 
واالنتصـــار العســـكري والصمـــود حصال عام 

2006، فيكفي لبنان حتريرا وانتصارات“.
ويخشـــى اللبنانيـــون من إقـــدام حزب الله 
علـــى غرار حـــرب يوليو على خطـــوة منفردة، 
تدخل لبنان في حرب ال ناقة له فيها وال جمل.

وكانت إســـرائيل قد شـــنت في يوليو 2006 
حربا على عدة مناطق في لبنان بينها العاصمة 
بيروت على خلفية قيام حزب الله بأســـر جنود 
إســـرائيليني، وقد واجه احلـــزب خالل احلرب 
موجـــة انتقادات مـــن حكومة فؤاد الســـنيورة 
آنـــذاك التي اتهمته بـــزج البالد في حرب ”غير 

مبررة“ وعدم إعالمها مسبقا بخطواته.
وأكد نهاد املشنوق وزير الداخلية اللبناني 
فـــي رد منه على اخلطـــة املمكـــن أن تتوخاها 
احلكومـــة ملنـــع حزب اللـــه من القيـــام بأي رد 
فعل يضـــر بالبالد ”أنه من املبكر إطالق أحكام 
في هذا الشـــأن وخصوصا أننـــا لم نناقش في 

احلكومة هذا األمر“.
ولئن يجد املتابعون واحملللون السياسيون 
والعســـكريون، مخاوف قادة لبنان وساســـتها 
مشروعة، إال أنهم يستبعدون إقدام احلزب على 
الـــرد في الظـــرف احلالي وعبـــر لبنان خاصة، 

لعدة اعتبارات.
أولها أن احلزب يـــدرك جيدا أن من أهداف 
الغارة اإلسرائيلية هو إرباك عملية املفاوضات 
بني طهـــران واملجموعـــة الدولية حـــول امللف 

النووي اإليراني.
وللتذكير فإن إســـرائيل قـــد قتلت أيضا في 
غارتها، قيادات عســـكرية فـــي احلرس الثوري 
اإليرانـــي لم تعلـــن طهران إال عـــن مقتل واحد 
منهم وهو العميـــد محمد علي الله دادي، الذي 

كان يتولى قيادة ”فيلق الغدير“، وهو ما يعني 
أنها املستهدفة أيضا وبالدرجة األولى.

وبالتالي فإن طهران لن تســـمح بأي شـــيء 
يفوت عليها االتفاق، الذي سيمكنها من العودة 

ومن الباب الكبير إلى الساحة الدولية.
أما الســـبب الثاني فهو املأزق الذي يعانيه 
حزب الله في سوريا، وحالة االستنزاف الكبيرة 
التي يعيشها، وبالتالي يســـتبعد احملللون أن 

يقـــدم على فتح جبهة جديدة مع إســـرائيل في 
هذا الظرف.

في هذا الســـياق يـــرى الكاتـــب الصحفي 
واحمللل السياســـي املقـــرب من ”حـــزب الله“، 
تدهـــورا  ســـيعني  رد  ”أي  أن  قصيـــر  قاســـم 
عسكريا، متســـائال ”هل من مصلحة حزب الله 

إشعال حرب مفتوحة في لبنان أو سوريا؟“.
وشـــدد على ضـــرورة أن يأخذ حـــزب الله 
باحلسبان أنه ال يعمل في فضاء منعزل وهناك 

حسابات ترتبط بسوريا وإيران.
نقطة أخرى يتداولها احملللون السياسيون 
فـــي تلمـــس إمكانيـــة رد حـــزب اللـــه وهي أن 
إقدام احلـــزب على عملية عســـكرية عبر لبنان 
يعني نســـف احلوارات اجلاريـــة بني األقطاب 
السياســـية مبا فيها حواره مع تيار املستقبل، 
ذلـــك أن الطيـــف السياســـي املعـــارض لتدخل 
احلزب في سوريا، لن يسكت على زج البالد في 
متاهات إضافية، فتكفيها اجلماعات اإلرهابية 

التي استدرجها احلزب إليها عبر مشاركته في 
القتال إلى جانب األسد.

عنصر آخـــر يجعل من إقـــدام احلزب على 
الرد الفوري على إســـرائيل مســـتبعدا، هو أن 
الغـــارة تزامنت مع االســـتعدادات لالنتخابات 
البرملانية في إسرائيل، وقيادة احلزب اللبناني 
لن تســـقط في فخ تقدمي نقاط في ســـلة القيادة 

اإلسرائيلية.
وفي هـــذا الســـياق يقول صقر أبـــو فخر، 
الباحث في الشؤون الفلسطينية واإلسرائيلية: 
”برأيي حزب اللـــه لن يرد وهو يتمهل للنظر في 
النتائـــج احملتملة ألي رد قد يقوم به“، مضيفا: 
”بالتالـــي يد حـــزب الله مغلولة“ بالنســـبة إلى 

الرد على هذه الضربة.
وفي اخلتام يجمـــع احملللون على أن إقدام 
إسرائيل على الضربة األخيرة، لم يكن ليحصل 
لـــوال تأكدها من أن احلـــزب ليس في وراد الرد 

وبقوة في املرحلة احلالية.

اللبنانيون يحذرون حزب الله من مغامرة غير محسوبة العواقب
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أعرب العديد من ساســــــة لبنان ومسؤوليها عن خشيتهم من إمكانية جر حزب الله البالد 
إلى معركة جديدة مع إســــــرائيل، رغم اســــــتبعاد عديد احملللني السياسيني والعسكريني 
إقدام احلزب على هذه اخلطوة في هذا الظرف الدقيق الذي مير به هو وحلفاؤه باملنطقة.
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◄ بدأت محكمة أمن الدولة األردنية 
محاكمة إمام مسجد، في منطقة 

الرصيفة بمحافظة الزرقاء، بتهمة 
حث المصلين على نصرة تنظيم 

داعش في حال دخوله األردن“.

◄ وصل وزير الدفاع اللبناني 
األسبق عبدالرحيم مراد، رئيس حزب 
االتحاد اللبناني، إلى مصر على رأس 
وفد في زيارة لعدة أيام يلتقي خاللها 

عددا من كبار المسؤولين، لبحث 
األزمة السورية.

◄ دعت وزارة الخارجية األردنية، 
رعاياها في اليمن إلى توخي الحذر 

والتواصل مع سفارتهم هناك 
لالطمئنان على أوضاعهم.

◄ قرر األمين العام لألمم المتحدة 
بان كي مون تعيين اللواء بورنا 

شاندرا ثابا (من نيبال) قائدا لقوة 
األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك 

(أوندوف) في مرتفعات الجوالن 
السورية المحتلة.

◄ ادعى مفوض الحكومة لدى 
المحكمة العسكرية القاضي صقر 
صقر على 28 شخصا في التفجير 

المزدوج الذي استهدف جبل محسن 
في مدينة طرابلس شمال لبنان.

◄ أعدمت جبهة النصرة إمرأة في 
قرية ”حفسرجة“ بمحافظة إدلب 
شمالي سوريا بتهمة ”الدعارة“، 
لتكون ثاني امرأة تقوم الجبهة 

بإعدامها خالل أسبوع.

◄ نفذ قادة عرب إسرائيل إضرابا 
عاما في مختلف أنحاء البالد 

احتجاجا على مقتل اثنين من البدو 
في اآلونة األخيرة في مواجهات مع 

الشرطة.

[ رد الحزب على إسرائيل معدل على الساعة اإليرانية [ محللون: ليس من صالح الحزب إشعال حرب مفتوحة في سوريا أو لبنان

باختصار

جهاد مغنية القتيل في الغارة اإلسرائيلية خالل لقاء له مع املرشد األعلى إليران علي خامنئي

مقاتل سبعيني من وحدات حماية الشعب الكردي يتخذ موقعا له على خط املواجهة ضد عناصر داعش جنوبي رأس العني من مدينة الحسكة

} القاهــرة – قال الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســـي، أمـــس الثالثاء، إنـــه يحترم احلق 
فـــي التظاهر، لكنه حذر مـــن أن االحتجاجات 
في الوقت الراهن قد تســـبب مزيدا من الضرر 

بالبالد أمنيا واقتصاديا.
وفـــي رد منه على االتهامـــات املوجهة إلى 
األجهـــزة األمنية بارتكاب جتـــاوزات في حق 
النشـــطاء، أكد السيســـي في كلمته مبناسبة 
االحتفـــال بعيـــد الشـــرطة أن“ال أحـــد أبـــدا 
ضـــد حقـــوق اإلنســـان، لكن مصر فـــي ظرف 
اســـتثنائي“. ودافـــع السيســـي عـــن العملية 
األمنية اجلارية حاليا في شـــبه جزيرة سيناء 
والتي عدها من ”أعمال الســـيادة“، حيث قال 
إن 208 مســـلح قتلوا بنيران األمن املصري في 
أكثر من عام. كما أوضح أن 955 شخصا جرى 

توقيفهم وأفرج الحقا عن أكثر من نصفهم“.
وقتل وجرح مئات الشرطيني والعسكريني 
فـــي هجمات املتطرفني وآخرهـــم جرح ضابط 
وجنديني في تفجير عبوة ناســـفة اســـتهدفت 

مركبتهم في منطقة الشيخ زويد، الثالثاء.
ورغـــم اجلهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة 
األمن في مواجهة اإلرهاب الذي يضرب البالد، 
إال أن األخطاء التي ارتكبها عدد من العناصر 
والقيـــادات األمنية، جعلها محـــل انتقاد دائم 
من قبل النشـــطاء الذين عبـــر العديد منهم عن 

رفضهم االحتفال بهذا العيد.

الرئيس املصري يدعم حق 

التظاهر دون اإلخالل باألمن

حجب الثقة عن وزير الخارجية األردني قرار برملاني أم سيادي

«نضم صوتنا إلى كل املناشـــدات األممية بدعـــم األردن في موضوع 
الالجئـــني، فما تم تقديمه ما هو إال عـــالج مؤقت والبد من حل طويل 

األمد».

حمدان املزروعي
رئيس مجلس إدارة هيئة الهالل األحمر اإلماراتي

«نداء الســـودان مجـــرد محاولة إلظهار الوجود ولفـــت االنتباه، فليس 
هنالـــك هدف مشـــترك يجمـــع تلك األحـــزاب املشاكســـة وهو ولن 

يسهم في حل القضايا السودانية».

حامد ممتاز
األمني السياسي للمؤمتر الوطني احلاكم في السودان
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} طوكيو - هدد تنظيم الدولة اإلسالمية بقتل 
رهينتني يابانيتني زعـــم أنه يحتجزهما ما لم 
تدفع طوكيو فديـــة قيمتها مئتي مليون دوالر 
خالل ثالثة أيام، بحســـب ما ظهر في شـــريط 
فيديو نشر، الثالثاء، على مواقع تعنى بأخبار 

التنظيمات اجلهادية.
وفور تداول الشـــريط، أدان رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي تهديدات متشددي تنظيم 
داعش حليـــاة يابانيـــْني قال التنظيـــم إنهما 

محتجزان لديه ووصفه بأنه أمر غير مقبول.
كما سارعت احلكومة اليابانية إلى التأكيد 
على أنها لن ترضخ لإلرهاب، فيما طالب آبي، 
الـــذي قطـــع جولته ملنطقة الشـــرق األوســـط 
بغيـــة التعامل مـــع أزمة الرهائـــن اليابانيني 
املختطفني لدى تنظيم داعش، املجتمع الدولي 

بعدم الرضوخ ملطالب هذه اجلماعة.
وألول مرة يعلن تنظيم داعش في ســـوريا 
عن احتجازه لرهائن يابانيني، ما يشير بحسب 
مراقبني أن التنظيم يعمل على توســـيع دائرة 
تهديداتـــه لكافة الدول املشـــاركة في التحالف 
الدولـــي العســـكري بقيادة الواليـــات املتحدة 
للضغط عليها لالنســـحاب منـــه أو احلصول 

على فديات مقابل إطالق سراح رهائن.
وقال الناطق باســـم احلكومـــة اليابانية، 
يوشـــيهيدى ســـوغا، الـــذي أبـــدى امتعاضا 
شـــديدا خالل مؤمتر صحفي فـــي طوكيو ”إن 
موقف بلدنا وهو املســـاهمة فـــى املعركة ضد 
االرهاب دون االستسالم، يبقى ثابتا“، مشيرا 
إلـــى أن اجلهـــات األمنيـــة تعمـــل حاليا على 

التحقق من صحة الشريط.

وأكـــد ســـوغا أن حكومـــة بـــالده مصممة 
على بـــذل أقصـــى جهودها من أجـــل اإلفراج 
عن اليابانيني في أســـرع وقـــت ممكن، بالرغم 
من الضبابية الواضحـــة في التعامل مع هذه 
احلادثة التـــي يبدو أنها شـــكلت صدمة لدى 

اليابانيني خصوصا والعالم عموما.
ومن املتوقـــع أن يكون النائب األول لوزير 
اخلارجية الياباني قد وصل إلى األردن إلجراء 
محادثات مع مســـؤوليها بشأن أزمة الرهائن 
املختطفني لـــدى داعش، فيما لم يعرف بعد ما 
إذا كانـــت طوكيو ســـترضخ ملطالـــب التنظيم 

لإلبقاء على حياة رعاياها املختطفني أم ال.
ويرى خبراء في اجلماعـــات اجلهادية أن 
اليابـــان أمام حتمية دفع الفديـــة إلنقاذ حياة 
الرهينتني، وإال فإن تهديدات التنظيم ستكون 
جديـــة بإعدامهمـــا وذلك بالنظر إلى ســـوابق 
داعش في ذلك العمـــل حينما قام بذبح رهائن 
بريطانيـــني وأميركيـــني على مراحـــل بهدف 

ترهيب دول التحالف.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك بـــدأت الســـلطات 
البريطانية في التحقق من صحة شـــريط يبرز 
أحد اإلرهابيني يشـــتبه في كونـــه ”اجلهادي 

حيـــث قالت املتحدة باســـم اخلارجية،  جون“ 
فرح دخـــل الله ”نحن على علـــم بهذا الفيديو 

وندرس محتواه“. 
ويظهر في الشريط من يعرف بـ“اجلهادي 
ذي اللكنـــة االنكليزية حامال ســـكينا  جـــون“ 
ويرتـــدي مالبس ســـوداء ويقف بـــني رجلني 
آســـيويني جالســـني أرضا مبالبـــس برتقالية 
موجها رسالته إلى اليابانيني قائال ”لديكم 72 
ساعة للضغط على حكومتكم لدفع 200 مليون 

دوالر وإنقاذ حياة مواطنيكما“.
ويـــوازي هذا املبلغ مـــا تعهدت به حكومة 
اليابـــان بتقدميـــه في إطـــار مســـاعدات غير 
عســـكرية في احلـــرب التي يشـــنها التحالف 

الدولي العربي على هذا التنظيم املتطرف.
وقـــدم التنظيـــم الرهينتـــني علـــى أنهما 
كينجـــي غوتو جوغو، وهـــو صحفي يبلغ من 
العمر 48 عاما، وهارونـــا يوكاوا الذي اعتقله 
التنظيـــم في ريف حلب في أغســـطس املاضي 
وقيل أنـــه يعمل في إحدى شـــركات األمن في 

اليابان، من دون أن يحدد مكان احتجازهما.
ولإلشـــارة فـــإن ”اجلهـــادى جـــون“ ذباح 
تنظيـــم داعـــش الـــذي يشـــتبه في أنـــه أعدم 

رهائـــن  غربيني بقطـــع الرأس خالل األشـــهر 
األربع املاضية، يتصـــدر قائمة املطلوبني لدى 
أجهزة االستخبارات البريطانية وخاصة بعد 
 اشتراكه في إعدام عدد من اجلنود السوريني.

وعلـــى الرغم مـــن إصرار رئيـــس الوزراء 
البريطانـــي، ديفيد كاميرون، على مالحقة هذا 
”الشـــبح“، إال أنه ال دالئل تذكر بشأن التقدم في 

هذا التعقب.
وال يعـــرف حلـــد اآلن مـــا إذا كان التنظيم 
يحتجـــز رهائن آخرين لديه، وهو ما ســـيضع 
التحالف الدولي أمام خيارات صعبة باعتبار 
وأن أعضاءه يرفضون بشـــكل قاطع التفاوض 
مع التنظيمات املســـلحة والســـيما داعش في 

هذا اخلصوص.
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} لنــدن - اعتبر، جون سويرز، املدير السابق 
لالستخبارات اخلارجية البريطانية ”إم أي 6“ 
أن استقرار أوروبا رهني بأمن الشرق األوسط 
الـــذي يعيش اضطرابا غير مســـبوق بســـبب 

تنامي احلركات املتطرفة.
ملســـؤولي  نـــادرة  تصريحـــات  وفـــي 
االســـتخبارات في بريطانيا، قال ســـويرز في 
مقابلة مع صحيفة ”فاينانشـــال تاميز“ نشرت 
علـــى موقعها اإللكتروني، إن ”أزمات الشـــرق 

األوســـط تعد أكبر تهديد تواجهه أوروبا منذ 
احلرب الباردة“.

وأشار املســـؤول البريطاني إلى أن الغرب 
ال ميكنه فرض حلول على دول الشرق األوسط، 
في إشـــارة إلى العـــراق وســـوريا، وأنه على 
عاتق هذه الدول وحدها تقع مسؤولية اختيار 
طريق التطور واخلروج من أزمتها الراهنة في 

محاربة اإلرهاب.
وتأتي هـــذه التصريحات فـــي حني تعمل 
لنـــدن على رســـم خطوط حمراء إلســـالمييها 
املتطرفـــني للتضييق عليهـــم أكثر، خصوصا 
بعـــد التأكد من أن عمليـــات باريس اإلرهابية 
انطلقت مـــن خلية في ليســـتر كان جزائريان 
لهما عالقة مع تنظيم القاعدة يشـــرفان عليها 

لشن هجمات في أوروبا.

وفي خضم ما تعيشـــه بريطانيا خصوصا 
وأوروبـــا عموما من اســـتنفار غير مســـبوق 
ملواجهة التهديدات اإلرهابية، لفت سويرز إلى 
أن صد هجمات املتطرفني في أوروبا بات أكثر 
تعقيـــدا باعتبار وأن التهديدات أصبحت أكثر 

واقعية.
هذه التهديـــدات اإلرهابية احلالية لم تكن 
بهذه الكميـــة وعلى هذه املقربة من قبل، حيث 
أرجع سويرز سبب ذلك إلى أن هذه التشكيالت 
اإلرهابيـــة مثـــل داعـــش وأنصـــار الشـــريعة 
أصبحت أقرب من الســـابق إلى أوروبا ”بألف 
عندما كانت في أفغانســـتان، في إشارة  ميل“ 

إلى القاعدة.
وقال في هذا الصدد إنه ”على مدار عقدين 
إلـــى ثالثة عقود مت رصد حاالت شـــبيهة، أما 

اآلن ظهـــرت تهديـــدات جديدة أكثـــر خطورة 
بســـبب عدم االســـتقرار في ســـوريا والعراق 

وليبيا واليمن“.
وطرح ســـويرز مســـألة غاية فـــي األهمية 
أال وهـــي ضـــرورة الرقابـــة علـــى االتصاالت 
واإلنترنت، بحيث تتمكن احلكومة من الدخول 
على االتصـــاالت املشـــفرة التي يســـتخدمها 
اإلرهابيـــون لتعقـــب حتركاتهـــم، وهـــو األمر 
نفســـه الذي تطالب به كافـــة األجهزة األمنية 

البريطانية.
يشـــار إلـــى أن بريطانيا تعيـــش في حالة 
تأهـــب قصـــوى منذ أشـــهر بســـبب تهديدات 
داعش وزادت قبل أســـبوعني عندما استهدف 
ثالثة متشـــددين نقاطا فـــي العاصمة باريس 

راح ضحيتها 17 شخصا.

في سابقة لم تعهدها من قبل والسيما بعد 
انضمامها للتحالف الدولي حملاربة تنظيم 
داعش، جتــــــد اليابان نفســــــها في موقف 
ــــــة فهي أمــــــام خيارين، فإما  محــــــرج للغاي
ــــــاة رهينتيها عبر  ضمــــــان اإلبقاء على حي
دفع فدية، وإمــــــا أن تواجه ضغطا داخليا 
لالنســــــحاب من التحالف إن أقدم التنظيم 

على إعدامهما.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

اليابان تصاب بصدمة تهديدات داعش بقتل مواطنيها

الســـلطات  رفعـــت  ســيدين (أســرتاليا) -   {
األســـترالية، الثالثـــاء، مســـتوى التأهب إلى 
أعلى مستوى حتسبا خلطر استهداف عناصر 
الشرطة بأعمال إرهاب، على الرغم من تأكيدات 
مسؤوليها أن عددا صغيرا من األستراليني من 
املوالني للجهاديني ينوون التعرض لألمنيني، 

وذلك بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت شـــرطة والية كوينزالند األسترالية 
املســـتوى  رفعـــت  االحتاديـــة  الســـلطات  أن 
الرسمي للتهديد اإلرهابي ضد ضباط الشرطة 

في أرجاء البالد من ”متوسط“ إلى ”مرتفع“.
وقال إيان ســـتيورت رئيس شرطة الوالية 
إن ”مستوى التهديد اجلديد أخذ في االعتبار 
بشـــكل محدد الهجمـــات على الشـــرطة التي 
وقعـــت علـــى الســـاحة الدوليـــة في عـــدد من 

املناسبات في األشهر القليلة املاضية“.
كمـــا أوضـــح املســـؤول األمنـــي أن قرار 
رفـــع مســـتوى التأهب إلـــى درجـــة ”مرتفع“ 
للمرة األولى في مـــا يتعلق بقوى األمن اتخذ 
خصوصـــا اســـتنادا إلى معلومـــات جمعتها 

أجهزة االستخبارات.
وســـبق وأن رفعت كانبيرا املشـــاركة إلى 
جانـــب أميركا فـــي مكافحة تنظيم ما يســـمى 
بالدولة اإلسالمية املتطرف الناشط في العراق 
وسوريا، مستوى التأهب الشامل في سبتمبر 
املاضـــي ملواجهـــة التهديـــد الذي قد يشـــكله 

اجلهاديون العائدون من القتال مع داعش.
ويبدو أن الشـــرطة األســـترالية، بحســـب 
العديـــد من احملللـــني، أضحت هدفا رئيســـيا 
لإلسالميني املتشددين مثلها مثل باقي عناصر 
األمن في العالم وخصوصا في جغرافيا نشاط 
تلـــك املجموعات، وذلك عقـــب تلقي معلومات 
تفيد باحتمال اســـتهداف عناصر الشرطة في 

أوروبا.
وتتخوف احلكومة األســـترالية من تنامي 
خطر اإلسالميني املؤيدين للجماعات املتطرفة 
والســـيما تنظيم داعش والذي بدأ عددهم في 
تزايد وأن لديهم النيـــة والقدرة على مهاجمة 

الشرطة.
وتعرضت أستراليا، الشـــهر املاضي، إلى 
عملية إرهابية شـــنها أســـترالي مـــن أصول 
إيرانية على أحد املقاهي وســـط سيدني حيث 
احتجز 17 شـــخصا رهينة فـــي عملية انتهت 

مبقتل شخصني واملنفذ.
وكانت الشرطة األسترالية قد قامت بحملة 
مداهمات اعتقلت خاللها عدد من املشـــتبه في 
دعمهـــم للحركات اإلســـالمية، وذلك بعد تلقت 
معلومـــات تفيـــد بأن متطرفـــني ينوون خطف 

أحد عناصر الشرطة والقيام بذبحه.

املخابرات البريطانية: اضطرابات الشرق األوسط أكبر تهديد ألوروبا

أستراليا ترفع للمرة األولى 

أقصى درجات التأهب األمني

 [ الجهادي جون يمهل طوكيو ثالثة أيام لدفع فدية قبل ذبح الرهينتين

إرهاب تنظيم الدولة اإلسالمية يصل إلى أقصى شرق آسيا

◄ اعتقلت السلطات التركية، 
الثالثاء، 19 من العاملين في هيئة 

االتصاالت السلكية والالسلكية 
التركية في أنقرة، وذلك على خلفية 

اتهامات بالتنصت غير المشروع 
على أردوغان.

◄ شنت الشرطة األلمانية، أمس، 
في برلين حملة مداهمات وتفتيش 

جديدة شملت منازل متشددين 
يشتبه فى صلتهم باإلرهاب.

◄ وجه االدعاء الفرنسي، الثالثاء، 
تهما تتعلق باإلرهاب لـ4 أشخاص 

اعتقلوا في وقت سابق، كما تم 
اعتقل 5 شيشانيين في جنوب 

البالد كانوا يخططون لعمل 
إرهابي.

◄ أعلن مصدر في بعثة األمم 
المتحدة في أفريقيا الوسطى، 

أمس، عن اختطاف موظفة إغاثة 
في بانغي، غداة قيام ميليشيا 

أنتي-باالكا المسيحية باختطاف 
عاملين إثنين.

◄ اتفقت روسيا وإيران، الثالثاء، 
على تعزيز التعاون العسكري 

والسيما في مكافحة اإلرهاب، وذلك 
خالل توقيع اتفاق بينهما في هذا 

المجال في طهران.

◄ أكدت المنظمة الدولية للهجرة 
في بيان، أمس، أن جماعة بوكو 
حرام شردت ما يقارب المليون 

شخص في نيجيريا جراء هجماتها 
المسلحة.

◄ لوح آالف األفغان، الثالثاء، 
بمواصلة احتجاجاتهم ضد صحيفة 

شارلي إيبدو إن لم تتخذ كابول 
إجراء بإغالق السفارة الفرنسية.

باختصار

لـــدى  املحتجـــزان  اليابانيـــان 

داعش همـــا الصحفـــي كينجي 

يـــوكاوا  غوتـــو جوغـــو وهارونا 

املوظف بشركة أمنية خاصة

◄

أخبار
«تزايد النشـــاط العســـكري للقوات الحكوميـــة األوكرانية في 

شـــرق البالد أضعف بشكل كبير من فاعلية اإلعداد لعقد قمة 

نورماندي إلحالل السالم في أوكرانيا». 

دميتري بيسكوف
املتحدث باسم الكرملني

«إنهـــا لحظة تاريخيـــة، كنا جامدين في السياســـة الخارجية تجاه 

كوبا ألكثر من خمســـة عقود وأخيرا هذه السياسة باتت ال تخدم 

مصالح الواليات املتحدة وكوبا والعالم». 

ديك دوربني
سيناتور دميقوراطى أميركي

«تنظيـــم  داعش بات يشـــكل تهديدا كبيـــرا للمملكة املتحدة، 

لذلـــك فـــإن الحكومـــة البريطانيـــة تعكـــف حاليـــا علـــى تطوير 

 التشريعات ملكافحة اإلرهاب».

فرح دخل الله
املتحدثة باسم اخلارجية البريطانية

شينزوا آبي:

على المجتمع الدولي 

التعاون للرد بقوة دون 

الرضوخ لإلرهاب

جون سويرز:

الغرب ال يمكنه فرض 

أجندة على دول الشرق 

األوسط لحل أزماته

الغموض يلف التحقيقات بشأن تورط إيران في هجمات األرجنتني
}  بوينــوس آيرس - تتزايـــد الفرضيات حول 
هجومي 1992 و1994 في العاصمة األرجنتينية 
مـــن إيران إلى ســـوريا وصوال إلى ميليشـــيا 
أرجنتينيـــة تابعـــة لليمـــني املتطرف، وســـط 
حتقيق عالـــق منذ 20 عاما تتخللـــه العراقيل 
حيث زادت من الغموض الذي لف وفاة املدعي 
ألبرتو نيسمان املكلف مبلف هجوم التعاونية 

اليهودية.
وفي خضم ذلك، أظهر تشـــريح جثة ممثل 
اإلدعـــاء بأنه قتـــل متأثرا بإصابـــة برصاصة 
مـــن عيـــار 22 بالقرب من أذنـــه اليمنى، عكس 
ما أشـــارت إليه بعض املصادر احلكومية بأنه 
مـــات منتحرا مـــا يعزز الشـــكوك حول اجلهة 

التي تقف خلف ذلك.
وكان من املقرر أن يشـــارك املدعي اخلاص 
نيســـمان فـــي جلســـة مغلقة مـــع الكونغرس 
األرجنتينـــي، االثنـــني، بعـــد اتهامه لرئيســـة 
األرجنتـــني بإخفـــاء اتفـــاق مع إيـــران يعتقد 

بأنهما سعيا إلى التستر عليه.
ويتساءل املشـــككون في فرضية االنتحار، 
ملاذا قتل نفسه بعد أن قطع إجازته في أوروبا 

ليكشف كيف أن السلطات عرقلت التحقيق.
وبعـــد حوالى 20 عاما مـــن التحقيق حيث 
يتألـــف امللف من 20 جـــزءا و113 ألف صفحة، 
يفترض على القاضي الذي ســـيخلف نيسمان 

قراءتهـــا بعناية إلبراز إهمـــال احملققني بعدم 
أخذ أي بصمـــات أصابع او عينات جينية من 

موقع تفجير التعاونية اليهودية.
وتوجـــه التحقيـــق فـــي الهجومـــني على 
الطائفـــة اليهوديـــة إلى ثـــالث فرضيات، هي 
ضلوع ســـوريا أو إيران أو شـــبكة أرجنتينية 
تنتمـــي إلى اليمـــني املتطرف، لكـــن الفرضية 

االيرانية هي األكثر توثيقا.
وأصـــدر القضـــاء األرجنتينـــي فـــي 2006 
مذكرات اعتقـــال دولية بحق مســـؤولني كبار 
فـــي النظـــام االيرانـــي يشـــتبه فـــي ايعازهم 
بتنفيـــذ الهجومني، ومن بينهـــم وزير الدفاع 
األســـبق أحمد وحيدي والرئيس السابق علي 
رفســـنجاني وامللحق الثقافي السابق لسفارة 
إيران في األرجنتني محســـن رباني، كما اتهم 

نيسمان حزب الله اللبناني.
وقـــد أكد نيســـمان بـــأن لديه تســـجيالت 
كريســـتينا  إدارة  تديـــن  هاتفيـــة  ملكاملـــات 
كيرشـــنر وأن الســـلطات األرجنتينية رضخت 
في الســـنوات األخيرة البتزاز من قبل النظام 

اإليراني الذي أغراها بعقود جتارية مهمة.
وبعد الفشـــل في كشـــف وقائع الهجومني 
اللذيـــن وقعا في اثناء رئاســـة كارلوس منعم 
البالـــغ 84 عامـــا، يفترض أن يحاكـــم الرئيس 
الســـابق بتهمة عرقلـــة مجـــرى العدالة، لكن 

القضاء األرجنتيني لم يحدد موعدا للمحاكمة، 
أمـــا القاضي الـــذي كلفـــه الرئيس الســـابق 
بالتحقيـــق في امللف خوان خوســـيه غاليانو 

فاقيل من منصبه وخضع للتحقيق.

كما يشـــتبه في اقدام كيرشنر، على عرقلة 
التحقيق الذي أودى الى مشتبه بهم ايرانيني 
حلماية بالدهـــم، ما يعزز فرضية تواطئها في 

تلك القضية املثيرة للجدل.

منفذو الهجومني بال عقاب وسط جمود التحقيقات إثر مقتل ألبرتو نيسمان



مايكا نايبي أوسكوي

} الشـــرق األوســـط من بـــني املناطـــق األكثر 
اضطرابـــا في العالم، واالنتفاضات الشـــعبية 
واخلالفات الدبلوماســـية ليســـت غريبة عنه. 
بعـــد انتفاضـــة 2009 فـــي إيـــران وسياســـة 
التصعيـــد التـــي انتهجتها حكومـــة محمود 
أحمدي جناد جاء ما يســـمى بالربيع العربي 
ثم انتشـــار الصراع الســـوري داخل األراضي 
العراقيـــة وصـــوال إلى إمكانية إعـــادة ترتيب 
العالقة األميركية اإليرانية، مبا يضّر مصالح 

الدول العربية.
لكـــن على خـــالف الســـنوات األخيرة، من 
احملتمـــل أن نـــرى املصالح العربية الســـنية 
تتجـــه نحـــو التوافـــق ضمـــن اســـتراتيجة 
جديدة، تتماشـــى وواقع املنطقة اخلارجة من 
ضبابية نصف العشـــرية األخيـــر واآلن بدأت 
تتشكل أســـس مســـتقبلها. وهذه العملية لن 
تكـــون ناعمة أو مرتبة، لكـــن التغيرات حتدث 
بوضوح في ما يتعلق بالصراعات الدائرة في 
ســـوريا وليبيا فضال عـــن توّجس املنطقة من 

االستفزازات اإليرانية.
يدخل الشـــرق األوســـط ســـنة 2015 وهو 
يواجه عـــدة أزمات. إذ يبقى الوضع مضطربا 
فـــي ليبيا ومشـــّكال خطـــرا على أمن شـــمال 
أفريقيا، ويتوجب على منطقة املشرق واخلليج 
العربـــي أن تفّكر في كيفية تعديل املســـار في 
أعقاب املفاوضات األميركية اإليرانية واحلرب 
الشيعية السنية بالوكالة في سوريا والعراق. 
زد علـــى ذلك الهبوط احلاد في أســـعار النفط 
العامليـــة، إذ تواجه أغلب اقتصاديات الشـــرق 
األوســـط نتائـــج وخيمـــة باســـتثناء الكويت 
واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة التي ميكنها اســـتخدام احتياطياتها 

املالية الكبيرة لتجاوز األزمة.
حتّطمـــت القبضـــة احلديديـــة التـــي كان 
يســـطر بها نظام صدام حســـني علـــى العراق 
ومت اســـتبدالها بنظـــام بقدر ما هـــو معّرض 
لتهديدات الدولة اإلسالمية، معرض لتهديدات 

مساراته السياسية اخلاصة به.
 وقـــد وّل عهـــد الزعمـــاء املعمريـــن لدول 
مثل تونس وليبيا ومصر. وفي الوقت نفســـه 
تواجـــه كل مـــن اجلزائر والســـعودية وعمان 
حتوالت غيـــر مؤكدة ميكن أن حتـــدث في أي 
وقت هذه الســـنة، خاصة مـــع تواتر البيانات 

التـــي تتحّدث عن صحة زعماء هذه الدول. أما 
في ما يخص املســـألة النووية اإليرانية فبعد 
أن كان احلـــوار اجلّدي مـــع الواليات املتحدة 
أمرا مســـتبعدا متاما بالنســـبة إلـــى كثيرين، 
جند اآلن أنه ســـّرع في بعـــض أكبر التحوالت 

في الديناميات اإلقليمية.

الدفع نحو التكاتف السني

اســـتقبلت الرياض عام 2015، وسط ضغط 
شـــديد، نتيجة تداعيات ما واجهته قبل اثني 
عشر شـــهرا؛ وإضافة إلى مرض امللك عبدالله 
بـــن عبدالعزيز (نوبـــة من االلتهـــاب الرئوي 
أجبرت احلاكم البالـــغ 90 عاما من العمر على 
اســـتقبال الســـنة اجلديدة في املستشفى مع 
اســـتخدام جهاز التنفـــس االصطناعي)، دخل 
أكبـــر بلد منتج للنفط في العالم حرب أســـعار 

مع منتجي النفط الصخري األميركيني. 
ومبا أن السعودية، وحليفتيها األساسيتني 
في املنطقة الكويت واإلمارات، متتلك أكثر من 
3 ترليون دوالر من احتياطي العملة الصعبة، 
ستتمكن هذه البلدان من اإلبقاء على استقرار 
مستويات اإلنتاج على مدى املستقبل املنظور.
لكـــن منتجي النفط اآلخريـــن األعضاء في 
منظمة األوبيك لم يتمكنـــوا من جتاوز األزمة 
إذ أن انخفاض أســـعار النفط بنســـبة أربعني 
في املئة يضع ضغوطا مالية كبرى على إيران 

واحلكومة العراقية الشيعية.
 وألن تخطيط الرياض وبناءها لالحتياطي 
املالـــي يعني أنه من املســـتبعد تعـــّرض أمن 
اململكـــة االقتصادي للتهديـــد في فترة تتراوح 
بني سنة وثالث ســـنوات قادمة. بل ستواصل 
الســـعودية التركيز ليس فقـــط على التصدي 
إليـــران لكن كذلك على إعادة بناء العالقات مع 
الفاعلني السياســـيني الســـّنة الذيـــن أصابهم 

الضعف في السنوات األخيرة.
مـــن جهتهـــا تواصلـــت قطر مؤخـــرا مع 
احلكومـــة الليبيـــة املعادية لإلســـالميني في 
طبـــرق، ويبـــدو أن التوتـــرات مـــع حكومـــة 
عبدالفتـــاح السيســـي في مصر بـــدأت تهدأ. 
ويشير كال الوضعني إلى احتمالية توجه دول 
مجلس التعـــاون اخلليجي العربي نحو تبني 
موقـــف إقليمي موحـــد بداية من ســـنة 2015، 
وهو موقف منسجم أكثر مع رغبة الرياض في 
احلفـــاظ على هيكلة املجلـــس. وقد كان لغياب 
االنسجام في السياســـات اخلليجية تداعيات 
إقليميـــة واســـعة النطـــاق مبا في ذلـــك متّدد 
مقاتلي تنظيم الدولة اإلســـالمية في ســـوريا 

والعراق.
دون تدخـــل عســـكري أجنبي إلـــى جانب 
املعارضـــة لن تتمكـــن أي طائفة مشـــاركة في 
احلـــرب األهليـــة الســـورية من إعـــالن نصر 

عسكري حاسم. ومع تضاؤل واقعية الوصول 
إلـــى نتيجـــة واضحة، يقوم مســـاندو بشـــار 
األســـد، الروس واإليرانيون، بتكثيف اجلهود 
الدبلوماســـية ملناقشـــة تســـوية في ســـوريا، 
خاصة وأن البلدين متلهفـــان إلى التركيز من 
جديـــد على املصاعـــب الداخلية التي تســـبب 
فيها الهبوط احلالي في أســـعار مواد الطاقة 
العاملية. ولن يتحقق حل األزمة الســـورية في 
2015 بيد أن الفاعلني اإلقليميني ســـيواصلون 

البحث عن حل لألزمة خارج ساحة العركة.

االستقرار في شمال أفريقيا

تقليديا، تبعت شؤون شمال أفريقيا مسارا 
مختلفا عن مســـار املشـــرق واخلليـــج، وهذه 
حقيقة شـــّكلتها الطبيعـــة اجلغرافية بقدر ما 
ساهمت في تشـــكيلها الفروق السياسية بني 
احلكومات العلمانية املستلهمة من الناصرية 

واملمالك اخلليجية.
متثـــل ليبيـــا، مثلهـــا مثل ســـوريا، أرض 
معركـــة لطموحات ســـنية إقليمية متنافســـة. 
قامـــت قطـــر، وتركيـــا بدرجة أقل، مبســـاندة 
بزعامة  اإلســـالمية  امليليشـــيات  مجموعـــات 
املؤمتـــر الليبـــي العـــام في طرابلـــس بعد أن 
اعترفـــت املجموعة الدولية مبجلـــس النواب 
املعادي لإلسالميني في طبرق. وتسيطر القوى 
السياســـية والعســـكرية املنحازة لإلسالميني 
علـــى أكبـــر ثالث مـــدن فـــي ليبيا. وتخشـــى 
الســـعودية ومصر من احتمـــال حدوث حتول 

خطير فـــي ليبيا، البلـــد الغنـــي بالنفط على 
احلدود املصرية، وأن تصبح مســـاندا رسميا 
لإلسالم السياسي. فقد ترك الصراع املتمركز 

على املدن الساحلية جزءا كبيرا من املناطق 
الصحراوية حتت تصرف اجلهاديني 

مجموعة  جانـــب  إلى  اإلقليميـــني 
من أنشـــطة التهريب مما يطرح 
بالنســـبة  كبيرة  أمنية  مخاطر 
إلـــى الـــدول اإلقليميـــة وكذلك 

املصالح الغربية.
والصـــراع  التعطـــل  أدى 

محاوالت  إفســـاد  إلى  الداخلي 
املنطقـــة  فـــي  الســـّنة  الفاعلـــني 

لصياغة اســـتراتيجية متماسكة في 
ســـوريا، وهذا ما مّكن إيـــران من البقاء 

راســـخة في املشـــرق (بالرغم مـــن مواجهتها 
للضغط) ومواصلة إرسال املوارد إلى ساحات 
مثل الســـاحة الليبية واملصرية. ومن احملتمل 
أن يشـــهد العام اجلديد هيكلية تتوصل فيها 
الســـعودية وقطـــر إلـــى تفاهـــم دقيـــق حول 
دور اإلســـالم السياســـي في املنطقة. بعد أن 
شهدت ســـنة 2014 انقالبا خطيرا في حظوظ 
التنظيمـــات علـــى طريقة اإلخوان املســـلمني، 
وهو مـــا خدم عن غير قصد تنظيمات متطرفة 

مثل الدولة اإلسالمية.
إن ســـير إيـــران البطيء لكـــن الثابت في 
اجتاه تفـــاوض ناجح مع الواليـــات املتحدة، 
فضـــال عن التهديدات التي يطرحها اإلســـالم 
اجلهـــادي فـــي كافة أنحـــاء املشـــرق العربي 

والعراق وشمال أفريقيا، كل هذا يتطلب إعادة 
ترتيب العالقات داخل الشـــرق األوســـط على 
اختـــالف املصالـــح فيه. وهناك حاجة ماســـة 
إلى قيادة ســـنية أقل نزعة إلى التفرقة 
لتنسيق اجلهود الهادفة إلى حل 
الصراعـــات في كل مـــن ليبيا 
وسوريا، بالرغم من أن حل 
ممكنا  يكون  لن  الصراعني 

في سنة 2015.
وبتكتل املوقف العربي 
ضغوط  ستســـلط  السني، 
أكبـــر على ايـــران للوصول 
إلى تســـوية عبر املفاوضات 
مع الواليـــات املتحدة مع نهاية 
العـــام. وفـــي حني أن بلوغ تســـوية 
ميكن أن يكـــون مضرا للمصالـــح اخلليجية، 
بدأ مجلس التعاون اخلليجي في التحول إلى 

قبول براغماتي لالتفاق. 
والهدف اجلديد ملجلس التعاون اخلليجي 
هو احلد من فرص إيـــران للنجاح بدل إنكاره 
مرة واحدة، وسيتحقق جزء من ذلك عن طريق 
اســـتراتيجية طاقة شرســـة جارية حاليا، أما 
الباقـــي فيأتي مـــن املفاوضـــات الداخلية بني 
الســـعودية ومصر وقطر وتركيا. كما أن توفر 
قيادة خليجية أكثر متاســـكا ســـتقيم حصنا 
منيعا ضـــد إيران فـــي العراق والشـــام. لكن 
األهم هو الفرصة املتوفرة للســـنة في املنطقة 
ليطرحـــوا ردا أكثر نضجا وأكثـــر كفاءة على 

الضغوط املتزايدة.  

براغماتية وتوافق وطاقة دفع.. خطط عربية جديدة لمواجهة التحديات

[ ترتيب العالقات داخل الشرق األوسط أولوية قصوى  [ تكتل الموقف العربي السني لردع النفوذ اإليراني
يربط تقرير صدر عن مركز ”ســــــتراتفور“ للشــــــؤون األمنية واالســــــتراتيجية بني مختلف 
األزمات املندلعة في منطقة الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال أفريقيا، ويضعها كّلها في بوتقة 
واحدة، فارتفاع أسعار النفط له عالقة بالتوتر بني إيران ودول املنطقة، وهذا بدوره يرتبط 
بالصراع الدائر في ســــــوريا والعراق، وصوال إلى ما يجري في ليبيا وكيف ساعد غياب 
موقع عربي ســــــّني موّحد من استقواء جماعات اإلســــــالم السياسي، األمر الذي يفرض 

ترتيب العالقات داخل املنطقة كبداية حلل الصراعات العالقة فيها.

3
ترليون دوالر تقديرات 

احتياطي العملة الصعبة 

لدى السعودية والكويت 

واإلمارات
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في 
العمق

{الرياض تشـــعر أن النظام العربي يتفـــكك. إذ أن كال من العراق 

وســـوريا في دوامة حرب شاملة وإيران وتركيا توسعان نفوذهما. 

لذلك فمصر يمكن أن تقوم بدور كبير يساعد في قيام قوة ردع}.
فواز جرجس
خبير في شؤون الشرق األوسط

{قضية النفط أثرت ســـلبا على جهود تحسني العالقات املتوترة مع 

الرياض. وتتوقع الدول املنتجة للنفط في املنطقة بذل جهد ملنع 

اإلضرار باقتصاداتنا بسبب اآلثار طويلة األجل}.
حسني أمير عبداللهيان
دبلوماسي إيراني مسؤول عن الشرق األوسط

{الكويـــت تنظـــر إلـــى مصالحها العليا فـــي تعاملها مع ملف أســـعار 

النفط وال عالقة لها بالحروب بني الدول األخرى وال يمكن أن تشارك 

بما يراه البعض حروبا في أسعار النفط}.
علي العمير
وزير النفط الكويتي

ليبيا، مثلها مثل سوريا، أرض معركة لطموحات إقليمية متنافسة

هــنــاك حــاجــة مــاســة إلــى قيادة 

التفرقة  إلـــى  نــزعــة  أقـــل  سنية 

لتنسيق الجهود الهادفة إلى حل 

الصراعات

◄

تونس تعود للربيع

} من الصعب اعتبار الضربة اإلسرائيلية 
حلزب الله اللبناني واحلرس الثوري اإليراني 

في سوريا ردعا استباقيا خلطر حقيقي كان 
يهدد األمن اإلسرائيلي. واألكثر ترجيحا أنها 

تعضيد مقصود، وفي هذا التوقيت بالذات، 
لهجمة الكونغرس اجلمهوري ضد سياسات 

الرئيس األميركي باراك أوباما املتراخية 
جتاه امللف النووي اإليراني، وورقة ضاغطة 

أخرى تضاف إلى مجموعة أخرى من األوراق 
بهدف إنهاء املراوغات اإليرانية في هذا 

امللف.
ويبدو أن الوقت قد حان لكي ينحني 

أوباما أمام صالبة الكونغرس اجلمهوري، 
ويتخلى جزئيا أو كليا، عن تشبثه بسياسة 
النفس الطويل مع إيران، أمال في احلصول 

على نصر تاريخي يساعد حزبه في 
االنتخابات املقبلة، بتوقيعه اتفاقية نهائية 

متنع إيران من حيازة سالح نووي، عن 
طريق املفاوضات، خصوصا وأن املفاوضني 

الغربيني بدأوا يفقدون احلماس ملواصلة 
الدوران في هذه احللقة املفرغة.

وألن العقوبات الغربية، واألميركية 
بوجه خاص، لم تفلح، وحدها، حلد اآلن، في 

حتقيق هذا الهدف، فقد أصبحت احلاجة 
ملحة لتغيير قواعد اللعبة على األرض،  

واستخدام وسائل ضغط أخرى أكثر حسما 
لتركيع النظام اإليراني، وإحراجه داخليا 

وإقليميا، وإجباره على التسليم برغبة 
املجتمع الدولي وفتح جميع مواقعه النووية 

السرية للمفتشني، وهذا ما سوف يكون بداية 
اهتزازه ورمبا سقوطه في النهاية.

ومييل كثيرون إلى اعتبار التشدد 
احلوثي في اليمن، والتصعيد مع البحرين، 

واإلصرار على مواصلة تعقيد الساحة 
اللبنانية ومنع البرملان اللبناني من انتخاب 
رئيس، وانغماس إيران، علنا وبجدية أكثر، 
في حرب املليشيات اإليرانية العراقية ضد 
داعش ومسلحي العشائر السنية املعادية 

للوجود اإليراني في العراق، دليال على 
شعور القيادة اإليرانية بالضيق، وبجدية 
التحديات، وفداحة اخلسائر املنتظرة. إنه 

نوع من الهروب إلى األمام ليس أكثر.
باملقابل، وفي نفس الوقت، فإن هذه 

الهجمات التوسعية التصعيدية من جانب 
القيادة في طهران، في أكثر من موقع، ألقت 
على كاهلها أعباء ال طاقة القتصادها املنهك 

على احتمالها.
ثم تأتي حرب األسعار النفطية الساخنة 
التي تقودها دول اخلليج العربية لتضعها 
أمام حتديات جديدة وجدية ال قبل لها بها. 
وتقول التقارير احملايدة إن حزب الله أكثُر 

أجنحة إيران تضررا بحرب األسعار. فقد عمد 
إلى خفض إنفاقه على عملياته العسكرية في 

سوريا ولبنان.

وقد وصفت وسائل اإلعالم االسرائيلية 
غارة الطائرات مؤخرا في اجلوالن السوري 

احملتل بأنها ”حادث جديد لم نر مثيال له من 
قبل“، في إشارة إلى حجم الضرر السياسي 

والعسكري الهائل الذي أحلقه الهجوم 
باحلزب وبحليفه اإليراني، خصوصا في 
أعقاب تهديدات حسن نصر الله بهجوم 

محتمل على شمال اسرائيل.
وقال خبير الشؤون العسكرية ألون بن 
دافيد إن ”إسرائيل سمحت لنفسها بالعمل 

في سوريا في السابق، لكن ليس بهذا الشكل. 
وهذه هي املرة األولى التي تستهدف فيها 
موكبا حلزب الله على بعد كيلومترات عدة 
من احلدود مع إسرائيل“. ويفضح توقيت 

الهجوم عالقة الصواريخ اإلسرائيلية بامللف 
النووي اإليراني، أكثر من عالقته بالصراع 

في سوريا واملنطقة، ألن آخر ما يقلق 
اإلسرائيليني هوية من يقف على حدودها، 

مادام يلتزم باخلطوط احلمر املرسومة.
 فاحلرب الدائرة في سوريا على امتداد 

أكثر من ثالث سنوات لم جتعل إسرائيل 
تشعر بخطر يهدد أمنها. وال ننسى أن سقوط 
صواريخ وراء حدودها في اجلوالن احملتل لم 
يتوقف، منذ بدء احلرب السورية، من أطراف 

متحالفة مع النظام السوري وإيران، أو 
مناوئة لهما ومعارضة لوجودها في سوريا، 

دون أن تكلف إسرائيل نفسها عناء الرد. 
فإسرائيل ليست طرفا في احلرب السورية، 

وال تريد أن تكون.

لكن جميع ردودها، في أكثر من مناسبة 
وفي أكثر من مكان في سوريا، ومنها 

الهجوم على املفاعل النووي في دير الزور 
في سبتمبر 2007، والذي فضل األسد جتاهله 

واالدعاء الحقا بأن إسرائيل قصفت منشأة 
زراعية ليست ذات أهمية. وفي السابع من 

ديسمبر عام 2014 قامت إسرائيل بعملية 
جوية استهدفت موقعني بالقرب من مطار 

دمشق وفى بلدة الدمياس قرب احلدود 
مع لبنان، ووقتها دخلت بعض املقاتالت 

اإلسرائيلية من جهة القنيطرة ومرت فوق 
مدينتي جاسم ونوى بدرعا، واجتهت إلى 

ريف دمشق، فيما دخلت مقاتالت إسرائيلية 
أخرى سوريا عن طريق لبنان من جهة بلدة 

يعفور بريف دمشق، وقصفت املقاتالت 
اإلسرائيلية مقرات للنظام السوري في 

املنطقتني، شملت كتيبة الصواريخ ”أرض – 
أرض“ في الدمياس، و“كتيبة باللواء 105“، 

وشحنات عسكرية كانت في طريقها إلى 
”حزب الله“، وكتيبة الدفاع اجلوي التابعة 

للفرقة الرابعة.
ودمرت تلك الغارة اإلسرائيلية جزءا 

من مركز االستشعار والتحكم في بلدة 
الصبورة املجاورة لبلدتي الدمياس ويعفور، 

واستهدفت غارة مقرات قرب مطار دمشق 
الدولي، وقد تكون استهدفت شحنات 

لصواريخ ”أرض- جو“ من طراز ”إس 300“ 
روسية الصنع. وفي يوم اجلمعة 3 مايو 
2013، استهدفت مقاتالت إسرائيلية، في 

ضربة جوية، شحنة صورايخ في سوريا قالت 
إنها كانت في طريقها إلى حزب الله. وفي 20 
يناير 2013 نفذت القوات اجلوية اإلسرائيلية 

غارة استهدفت مركزا عسكريا للبحوث 
العلمية التابعة للجيش السوري في منطقة 

جمرايا بريف دمشق. أما في 31 ديسمبر 2012 
فقد شنت إسرائيل غارة جوية ضد أربعة 

أهداف سورية على األقل.
واألهم أن الغارة اإلسرائيلية األخيرة 
وضعت حزب الله، ومن ورائه إيران، في 
موقف االختبار. فلو رد حزب الله بحرب 

واسعة قد يعصف بوجوده في سوريا، بل 
قد يجرده، لبنانيا من وهج قوته الظاهرية 

ويغري خصومه السياسيني اللبنانيني 
والسوريني باإلجهاز على ما بقي له من 

مواقع. أما إذا عمد إلى استخدام انتحاريني 
ملهاجمة أهداف إسرائيلية في اخلارج فلن 

يكون أكثر من هواء في شبك، وسيجعله في 
نظر مقاتليه قبل غيرهم منرا من ورق ويدفع 

بالكثير منهم إلى اإلحباط.
أما إيران فهي في وضعها احلالي، 

ووجودها املتناثر في مساحة واسعة من 
اإلقليم، أعجز من أن تدخل في مواجهات غير 

مضمونة النتائج هي في غنى عنها حاليا.
فأي عمل انتقامي إيراني ضد إسرائيل، 
في هذا الوقت بالذات، قد يخلط أوراقها في 
سوريا، وقد مينح املعارضة السورية فرصة 
االنقضاض على ما تبقى من مواقع النظام 
وحزب الله واحلرس الثوري، وهذا انتحار.

صواريخ إسرائيلية على طاولة الملف النووي اإليراني

إبراهيم الزبيدي
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منظمة العمل الدولية ترسم صورة قاتمة لسوق التشغيل

[ نسب البطالة في ارتفاع مطرد ينذر باألسوأ  [ طوابير العاطلين في العالم العربي تتجاوز 80 مليونا عام 2025

} لنــدن - لطاملـــا حـــّذرت املنظمـــات الدولية 
واملنتديـــات العامليـــة التـــي ُتعنى بالشـــأنني 
واالجتماعـــي مـــن تفاقم نســـب  االقتصـــادي 
البطالة وتكاثف تداعياتها على رفاه الشـــعوب 
واســـتقرار الدول األكثر تضررا، واستأنســـت 
باخلبراء والباحثني املختصني من أجل صياغة 
االســـتراتيجيات الّالزمـــة واســـتنباط احللول 
الكفيلـــة بوقف هذا املـــّد اجلارف الذي أضحت 
معـــه كل االنفجارات االجتماعية واردة، خاصة 
في البلدان العربية التي تشـــهد منذ سنة 2011 
موجة من االنتفاضات الشـــعبية، التي حّركتها 
مشاعر احلنق جتاه سياسات احلكومات التي 
يبدو أنها أســـقطت من حساباتها إيجاد حلول 
عاجلة وناجعة ملعضلة البطالة ولم تول مسألة 
حفظ احلّد األدنى االجتماعي لشعوبها األهمية 

الالزمة.
موجـــة مـــن االنتفاضـــات االجتماعية في 
عمقها، بلغت حّد إســـقاط األنظمة احلاكمة في 
بعض بلدان ما ُســـّمي بـ“الربيع العربي“، شأن 
ما حصـــل في تونس ومصر وليبيا وســـوريا، 
زادت مـــن احملاذيـــر الدوليـــة املتعلقـــة بهـــذه 
املعضلـــة التي ارتفعت فيها أســـقف اخلالص 
إلـــى أقصاها في ظـــّل أزمة اقتصاديـــة عاملية 
كّشـــرت عن أنيابها منذ سنوات ولم تؤّشر بعد 
علـــى مالمح تذكـــر ألي انفراجـــة محتملة على 
املدايـــني القريب واملتوســـط على أقـــل تقدير، 
التحديـــات املطروحة  وتنامـــت علـــى إثرهـــا 
علـــى البلـــدان العربية، التـــي تفيـــد التقارير 
املتعلقـــة باألهـــداف اإلمنائية لأللفيـــة الثالثة 
(التي حددتهـــا األمم املتحدة في وقت ســـابق 
وحّدتهـــا زمنيـــا بســـنة 2015 كمحطـــة نهائية 
للوقوف على ما أفضـــت إليه من نتائج) بأنها 
مازالت تغالب مشـــاكل الفقر والبطالة وتسير 
بنسق متفاوت نحو حتقيق املعدالت التنموية 
املطلوبة، ألسباب عديدة أبرزها غياب التنسيق 
ومحدوديـــة التعاون االقتصـــادي واملضي في 
صياغة مشـــتركة حلل األزمـــات اإلقليمية التي 
تنعكـــس بالضرورة علـــى اجلميع وال ميكن أن 

ُتعالج بصفة فردية.    

أزمة عالمية شاملة

في إطار رصدها ملشاغل العالم االقتصادية 
والقيـــام بوظيفتهـــا مـــن أجل وضـــع معايير 
وصياغة سياســـات للنهـــوض بالعمل الالئق 

في مختلف أنحاء العالم، حّذرت منظمة العمل 
الدوليـــة (تابعة لألمم املتحدة ومقرها جنيف)، 
في تقرير نشر مؤخرا، من أن عدد العاطلني عن 
العمل سيزيد بشكل إضافي بحوالي 11 مليونا 
على األقل في الســـنوات األربع املقبلة ومن أّن 

التفاوت االجتماعي في العالم سيتفاقم.
وفي ذات السياق، أشار تقرير املنظمة إلى 
أّن عدد العاطلني عـــن العمل قد يتخطى الـ219 

مليون شخص بحلول سنة 2019.
 حيث قـــال مديرها العام، غـــاي رايدر، إنه 
”ّمت فقـــدان أكثـــر مـــن 61 مليـــون وظيفـــة منذ 
بداية األزمة العاملية ســـنة 2008“، الفتا إلى أّن 
التوقعات تشير إلى أّن نسبة البطالة ستواصل 

نســـق االرتفـــاع الذي متضي فيـــه حتى نهاية 
العقد. ما يعني أّن أزمة الوظائف لم تنته بعد.

من جهة أخـــرى، أفاد تقريـــر املنظمة بأّنه 
إذا كان وضع الوظائف قد حتّسن في الواليات 
املتحـــدة واليابـــان وبريطانيا فإّنـــه يبقى في 
املقابـــل صعبا في عـــّدة اقتصـــادات متطّورة 

أخرى خصوصا في أوروبا. 
وبالتالـــي ال تتوقع منظمـــة العمل الدولية 
تراجعـــا كبيرا في معدالت البطالة في فرنســـا 
قبـــل 2017، حيـــث ُيرتقب أن تتراجع نســـبتها 
بشـــكل طفيف دون عتبة 10 باملئـــة (9.9 باملئة) 

وهو مستوى العام 2015.
 أّما في أملانيا فُيمكن أن يزيد معدل البطالة 
ليصـــل إلـــى 5 باملئـــة (مقابل 4.7 باملئة ســـنة 
2015). وبالتقصي حول أسباب هذه الوضعية 
قال رايدر إّن ”سياســـات التقشـــف، خاّصة في 
أوروبا، ســـاهمت فـــي زيادة كبرى في نســـب 

البطالة. وال أعتقد أّنها كانت حتمية“.
بدورهـــا، تدهـــورت آفاق التوظيف بشـــكل 
كبير فـــي العالم العربي وبعض مناطق أميركا 
الالتينيـــة والكاريبي، خاصة بســـبب التراجع 

الكبير املُسّجل في أسعار النفط والغاز.
 وفـــي املقابـــل فـــإّن هـــذا الوضـــع ميكن 
أن ُيحّســـن آفـــاق الوظائـــف ”فـــي العديد من 
وفي عدة دول آسيوية،  االقتصادات املتطورة“ 

وفق ذات التقرير.
 وسيبقى الشـــبان الذين تتراوح أعمارهم 
بـــني 15 و24 ســـنة، والذيـــن تضّرروا بشـــكل 
خاص من جراء األزمة احلالية مع نسبة بطالة 
عاملية بلغت حوالـــي 13 باملئة، األكثر تأثرا في 

السنوات املقبلة لكن بطريقة غير متعادلة.
تتوقع املنظمة تراجع البطالة بني الشـــبان 
بشكل شـــامل في الدول املتطورة بحلول 2019 
(أكثر من ثالث نقاط انخفاض في أســـبانيا أو 
اليونـــان)، فهـــي تترقب زيادة كبيـــرة في هذه 
النســـبة في الشـــرق األوســـط (ارتفاع مبعدل 
نقطة في الســـعودية أو حتى 8 في عمان) وفي 
جنوب شـــرق آســـيا (ما يصل إلى نقطتني في 
الصـــني وماليزيا)، مشـــّددة  في هـــذا الصدد 
على ”التفاوت املتزايد واملســـتمر واآلفاق غير 

األكيدة في مجال استثمارات الشركات“.
فـــي ما يتعلـــق بتأثيـــر هـــذا الوضع على 
األبعاد التنموية، أوضح رايـــدر ”أّنه إذا أرغم 
مستوى الرواتب الضعيف الناس على تخفيف 
االستهالك، وإذا اســـتمر االستثمار متواضعا، 
فإّن ذلك ســـيترك بالّتأكيد عواقب ســـلبية على 
النمو“، مشيرا إلى ”أّنه في بعض االقتصادات 
املتطورة، أصبحت هي األخرى تشـــهد تفاوتا 
في الرواتب يقترب من مســـتويات ُتســـجل في 
االقتصادات الناشـــئة التي حققـــت في املقابل 
تقدمـــا عبر خفض مســـتوى التفـــاوت الكبير 

لديها“. 
وحســـب التقرير، فإّن التفـــاوت في الّدخل 
سيســـتمر مع حصول الـ10 باملئـــة األكثر ثراء 

على نسبة تتراوح بني 30 و40 باملئة من مجمل 
املداخيـــل، فيما يكتفي الــــ10 باملئة األكثر فقرا 

باحلصول على ما بني 2 و7 باملئة.
بالنظر إلى التبعات احملتملة التي ميكن أن 
تنعكس جراء هذه احلالة التي بدأت تكتســـب 
بعدا عامليا شامال، ولو بتفاوت، حّذرت منظمة 
العمـــل الدوليـــة مـــن أّن ”انعـــدام االســـتقرار 
االجتماعي يعتبر حادا بشكل خاص في الدول 
واملناطق التي تشهد مستويات عالية من بطالة 
الشبان أو تســـجل ارتفاعا سريعا“، مؤكدة أّن 
عدد االضطرابـــات االجتماعية اليوم ُيعّد أعلى 
بنســـبة 10 باملئة مقارنة مبا كان عليه قبل أزمة 

العام 2008.

العرب ليسوا بمعزل 

العالـــم العربي لم يكن مبعزل طبعا عن هذا 
الوضـــع العاملي املتـــأزم، بـــل إّن البطالة ظّلت 
من بني املشـــكالت املعقدة التي تنهكه، إذ تفيد 
العديـــد من اإلحصائيـــات بأّن نســـبة البطالة 
في الوطن العربي إجمـــاال تتراوح بني 15 و20 
باملئة، ويصل عدد مواطنيه العاطلني عن العمل 
إلى حوالي 25 مليون شـــخص من إجمالي عدد 
القـــوى العاملـــة الـــذي يبلغ نحـــو 120 مليون 
عامل، وُيضاف إليهم 3.4 مليون عامل ســـنويا، 
في ضوء حقيقة مفادها أن 60 باملئة تقريبا من 
ســـكان البالد العربية دون سّن الـ25 سنة، وهو 
األمر الذي يتوقع معـــه أن يصل عدد العاطلني 
عـــن العمل ســـنة 2025 إلى حوالـــي 80 مليون 
عاطل، ّممـــا يتطلب ضّخ نحـــو 70 مليار دوالر 
لرفع معـــدالت النمو االقتصادي فـــي املنطقة، 
وذلك خللـــق ما ال يقل عن 5 ماليني فرصة عمل 

سنويا.

على الرغم من أّن معضلة البطالة تكتســـي 
طابعـــا اقتصادّيا باألســـاس، إّال أّن لها أبعادا 
أخـــرى أشـــّد خطـــورة وفتـــكا تتعلـــق بتفاقم 
واألمنيـــة  واالجتماعيـــة  النفســـية  املشـــاكل 
والسياســـية، وهو ما بدت مظاهره بالتشـــكل 
منذ انتفاضات ســـنة 2011 التي شهدتها بلدان  
”الربيع العربي“ والتي يعيد احملللون أسبابها 
الكبـــرى إلى الضيق االقتصادي الذي شـــهدته 
تلـــك البلدان وتفاقم نســـبة البطالة وانســـداد 

األفق أمامهم.
في ســـياق متصل، سبق أن تضّمن التقرير 
االقتصـــادي العربي املوحد لعـــام 2002 الكثير 
ذات  احليويـــة  االقتصاديـــة  املؤشـــرات  مـــن 

الصلـــة بتوجهـــات التنميـــة والتحديات التي 
تواجههـــا البلدان العربية مســـتقبال. وأشـــار 
التقرير حينهـــا إلى أّن البطالة تعتبر أحد أهم 
التحديات التي تواجه االقتصادات العربية في 
املراحل القادمة وخالل الســـنوات املقبلة نظرا 
النعكاساتها العميقة على األوضاع االقتصادية 

واالجتماعية.
فـــي ذات اإلطـــار طـــرح عدد مـــن املراقبني 
سؤاال مفاده؛ إذا كان هذا هو حال االقتصادات 
العربيـــة ســـنة 2002، فكيف ستســـتطيع هذه 
الدول مواجهة مشكلة البطالة والقضاء عليها، 
هذا مـــع الوضع فـــي االعتبار أن عدد ســـكان 
الوطـــن العربي يتجـــاوز حاليا الــــ340 مليون 
نسمة وســـيرتفع إلى 482.8 مليون نسمة سنة 

2025؟
 احلـــّل، وفـــق رأيهم، يتطلـــب توفير فرص 
عمـــل تواكب هـــذه الزيـــادة، حيـــث أّن منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا بحاجة إلى 
100 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020 
ملواجهة مشـــكلة البطالة التي تســـجل معدالت 
مرتفعة جدا في دول هذه املنطقة، وفقا ملا ذكره 

تقرير سابق صادر عن منظمة العمل العربية.

الحل يجب أن يكون شامال

ألّن البطالـــة مـــن بني أهـــم التحديات التي 
تواجه الـــدول العربية، وهي ســـبب رئيســـي 
لتفشـــي ظاهرة الفقر، وما ينتج عنها من آفات 
اجتماعيـــة خطيرة تهدد أمـــن املجتمعات، في 
ظـــروف األزمة االقتصاديـــة واملاليـــة العاملية 
وتداعياتهـــا، فـــإّن القضاء عليها يعـــّد أولوية 
األولوّيـــات يتطلـــب مزيـــدا من التنســـيق بني 

اجلهود العربية املبذولة في هذا الصدد.
في هذا الســـياق فـــإّن القضـــاء على أزمة 
البطالـــة املتنامية مع دخول أعـــداد كبيرة من 
الشباب سوق العمل يحتاج إلى إرادة سياسية 
فاعلـــة تأخـــذ هذه املشـــكلة ضمـــن األولويات 
القصوى، حيـــث حتتاج املعاجلـــة إلى توافق 
عربـــي نحو حتقيق القـــدر األدنى من االندماج 
سياســـات  ورســـم  االقتصـــادي،  والتكامـــل 
اقتصاديـــة منتجة ميكن أن تســـتوعب كل هذا 
الفائض من قوة العمـــل، وما عدا ذلك فال يرى 
املراقبـــون ألّي دولة ما القدرة على جتاوز هذه 

املشكلة مبفردها.
وتعـــد النواقـــص التـــي تظهر في ســـوق 
العمل العربي، إحدى العقبات األساســـية التي 
تعترض ســـبيل حتقيـــق التنميـــة االقتصادية 
واالجتماعية ّمما يحول دون وجود حل جذري 

ملعضلة البطالة.
وبذلك فـــإن التغلب علـــى البطالة يقتضي 
إيجـــاد حلـــول ناجعـــة للمشـــاكل االقتصادية 
املتسببة فيها بشكل مباشر، حتت غطاء اإلرادة 
السياســـية طبعا، وهذا يبقى مرهونا بتكثيف 

العمل العربي املشترك.

متّثل مشــــــكلة البطالة هاجسا دائما، يؤّرق 
العالم عمومــــــا، والبلدان العربية على وجه 
ــــــى الرغم مــــــن اإلجراءات  ــــــد. وعل التحدي
ــــــي عمــــــدت إليهــــــا الدول  ــــــة الت اإلصالحي
األكثر تضــــــررا، والتي ّمتــــــت حتت وطأة 
االحتجاجات الشــــــعبية حينا ووفق قاعدة 
االســــــتباق واحليطة أحيانا أخرى، إّال أّن 
هــــــذه املعضلة مــــــا فتئت تقــــــض مضاجع 
احلكومات وتفرض عليهــــــا بذل املزيد من 
اجلهود من أجل اخلروج بســــــالم من هذه 
العاصفــــــة التي يبدو أنها بدأت تأخذ بعدا 
شــــــموليا يتهّدد حتى االقتصادات الكبرى 

على حصانتها.    

غاي رايدر:

 تم فقدان أكثر من 61 

مليون وظيفة في العالم منذ 

بداية األزمة سنة 2008

ضعف آفـــاق التوظيف بشـــكل 

كبيـــر فـــي العالـــم العربـــي مرده 

التراجع الكبير في أســـعار النفط 

والغاز

◄

الشباب في االقتصاديات الكبرى، مثل الواليات المتحدة األميركية، ليس بمعزل هو اآلخر عن تبعات معضلة البطالة

{ال يمكـــن تحقيق الريـــادة التجارية واإلبـــداع دون تعليم وأنظمة 

تدريـــب فعالـــة، ولهذا الســـبب نحن بحاجة إلى صياغة سياســـات 

تعزز اإلبداع العلمي والتكنولوجي في املنطقة كلها}.
األمير احلسن بن طالل
رئيس مجلس أمناء املعهد امللكي للدراسات الدينية

{أحد  أهم أســـباب بروز ظاهـــرة "الجماعات املتطرفة" في العالم 

العربي، هو تفشـــي البطالة، ولو لم تكـــن البطالة، ما كان هناك 

تطرف أبدا}.
أحمد السيد النجار 
خبير اقتصادي مصري 

{التنمية االقتصاديـــة أصبحت مرتبطـــة باملعرفة واالبتكار 

لذلـــك قد تقدم قوة العمل أقصى ما يمكنها في اســـتثمارها 

لعوامل اإلنتاج ومع ذلك تتباطأ معدالت النمو}.
حامد عمار
باحث مصري

 25
مليون مواطن عربي عاطل 

عن العمل من إجمالي عدد 

القوى العاملة الذي يبلغ نحو 

120 مليون عامل

60
 بالمئة من سكان العالم 

العربي هم من فئة الشباب 

دون سن الخامسة 

والعشرين

 100
مليون فرصة عمل جديدة 

يحتاجها العالم العربي بحلول 

سنة 2020، وفق منظمة 

العمل العربية

في 
العمق

البطالة في أوروبا
أرقام 

من العالم العربي

ّ
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زيارة السيسي 

لإلمارات تاريخية

ححمد المزروعي

مذاهب اإلسالم جميعها ألغت 

الوظيفة العقلية بصورة متعمدة 

يخترقها طوفان من الفتاوى 

والرؤى االجتهادية التي تقيس 

على نص سواء كان صحيحا أو 

ضعيفا

سكينة المشيخص
} الدين والسياسة يفسران بعضهما، وال 

يوجد في الحقيقة ما يمكن أن يوجد جفوة 
بينهما إال حين يتم توظيفهما بصورة 

متداخلة متعّمدة البد وأن تنتهي بالتضحية 
بأحدهما في مرحلة ما أو موقف ما، وهنا 

نتطرق إلى عامل عقلي يخطئ ويصيب، ولكن 
غالبا ما يكون الخطأ مكلفا وله ثمن باهظ، 

وذلك يمكن أن نعززه باستعادة تاريخية 
عجلى في كثير من العصور بدءا من الدولة 

األموية وما تالها من دول ودويالت إسالمية، 
مرورا بالفوضى التي ضربت أوروبا في 

عصورها الوسطى ومداخالت رجال الكهنوت 
والشغل اإلكليروسي الذي قضى على الدين 

والسياسة معا.
في فضائنا اإلسالمي نجد أن الفكرة 

العقلية غير قابلة على مزاحمة الدين، لماذا؟ 
ألن النص يمنع التدّبر العقلي، حتى أن 

بعضهم وضع قاعدة فقهية مفادها ”ال اجتهاد 
مع النص“ وذلك يعني تعطيل العقل بصورة 
قطعية، غير أننا نلتمس جهدا عقليا في أداء 

المعتزلة الذين أرسوا فكرة اإلقناع بالنظر 
العقلي، لم يكونوا يرغبون في سيطرة النص 

الديني على مجريات الدنيا، ولذلك وجدوا 
أنفسهم في تصادم مع النصوصيين الحنابلة.

الصدام بين العقل والنص لم يكن 
ليكون مهّما لو أن ذلك لم يتحول إلى صراع 

وتكفير وإقصاء ظل أحد أبرز موروثاتنا، ألن 
النصوصية ال تزال منذ القرن الثالث عشر 

وحتى يومنا هذا، تسعى جاهدة إلقصاء 
العقل واإلبقاء على النقل، لذلك أجد أهمية 
استثنائية للمعتزلة في تطويرهم لألفكار 

الداعمة للعقل باعتباره مناط التكليف 
والخيارات والقناعات، وال يمكن لتأويالت 

ثابتة وال تتحرك مع الزمن أن تظل مسيطرة 
على حياة الناس دون تجديد أو تجويد فقهي 

يضعها ويكّيفها على مسار الواقع.
صحيح أن هناك فرصة نموذجية لتكامل 
العقل والنقل واالحتفاظ بقدسية النص دون 
إضرار بالتعطيل، ولكن دخولنا في صراعات 
بقاء يجعل عالمنا غائبا ومغّيبا عن التفكير 
السليم ومسايرة حركة الحياة والدنيا التي 

تتطور، فالنصوصيون حينما لم يقدروا على 
الشغل العقلي اتجهوا إلى تزييف الواقع، 
بوضع األحاديث حتى من أكثرهم صالحا 

وسالمة لدى العامة، وهاهو أحدهم وهو أبو 
عصمة حينما سئل: من أين لك عن عكرمة 

عن ابن عباس؟ أجاب: إني رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة 

ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت الحديث 
حسبة، وكان سهال ويسيرا عليهم أن يضعوا 
الحديث عن الرسول بحجة ”إنما كذبت له ال 
عليه“، ولذلك كان من المهم أن يبرز المعتزلة 

لسد الفراغ النّصي الذي أحوج البعض للكذب 
وملئه بنظر عقلي نظل نحتاجه حتى ال نقع 

في فخ النص والتزييف والجمود.
والشاهد أن أتباع النص الجاهز يمكنهم 
أن يجدوا مساحات واسعة لتأويله وتفسيره 

بحسب السياقات الفقهية والمجتمعية 
والذاتية والفردية التي تجعلهم يوظفونه 

بصورة غير منطقية تتنافى مع شروط العقل 
في معقولية المعنى، ألن معقولية المعنى أحد 

أهم األركان التي تجعل الدين فكرة تعّبدية 
وعقدية منطقية، وذلك ال يمكن أن يتم دون 

مسوغات عقلية، وبالتالي ظهرت أدبيات 
متساهلة على شاكلة ”من يجتهد ويخطئ 

له أجر“ وال يمكن حسابه مع تقادم األزمان. 
فنحن ال نزال على منهج فقهي، كما ذكرت 

سابقا منذ القرن الثالث عشر، هو المسيطر 
على غالب طرائق المجتمعات في تصرفاتها 

وسلوكياتها الدينية، والنتيجة أن حصلنا 
على تلقين وحشو ديني ال يسمح للعقل 

بالتفكر والتدّبر، أي مسلم أو مؤمن سلبي. 

وهنا ال أقف على مذهب بعينه من مذاهب 
اإلسالم، وإنما جميعها ألغت الوظيفة العقلية 
بصورة متعّمدة يخترقها طوفان من الفتاوى 

والرؤى االجتهادية التي تقيس على نص 
سواء كان صحيحا أو ضعيفا.

في الواقع نحتاج لحضور عقلي في جميع 
التفاصيل الدينية التي اعتمدت طويال على 

اتجاهات نصية وحرفية، بعضها لم يخُل 
من التدليس حتى على الرسول الكريم لتبدو 

معقولة ويسلم بها، وذلك يعني مجتمعات 
عمياء وغير قادرة على استنهاض نفسها. 

وبناء على ذلك نحتاج لفكر عقلي بذات 
المنهج الذي انطلق به المعتزلة بغض النظر 
عن أي مالحظات على منهجهم الفكري، ألنهم 

كانوا األكثر جرأة في توظيف العقل الديني 
بصورة منطقية تغوص في أعماق النص 

وتستجلي خباياه بعيدا عن الهرطقات، أو 
الثبات على أقوال سلف لم يعودوا يعيشون 
في عصر سريع ومعقد ال يمكن لغير العقل 

أن يفك تعقيداته وتشابكه، فنحن بالفعل بال 
عقل حقيقي يستقرأ الوقائع الدينية ويعيد 

اكتشاف النصوص وليس مجرد حفظها.

* كاتبة سعودية

عقل المعتزلة وتزييف النصوصيين

إلى أي حد يمكن أن يذهب «أنصار 

الله» في تصعيدهم في اليمن. 

هل يريدون تفكيك السلطة في 

اليمن، أم تفكيك اليمن

خخخيراهللا خيراهللا
} عندما يصل عبدالملك الحوثي زعيم 

”أنصار الله“ في اليمن، عبر الناطق باسمه، 
إلى القول عن الرئيس االنتقالي عبدرّبه 

منصور هادي بأّنه ”يسعى إلى المغالطة 
والخداع“، فهذا معناه أن الحوثيين استنفدوا 
(أنصار الله) ورقة عبدرّبه منصور هادي. هذا 

على األقّل ما توحي به التصّرفات األخيرة 
لهؤالء، بدءا بالرسالة التي صدرت عن الناطق 
باسمهم والتي يرفض فيها مسودة الدستور 

الجديد واألقاليم الستة.
تكشف هذه التصّرفات، التي شملت خطف 

مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض 
بن مبارك، والحديث عن ”المشاريع التآمرية“ 

للرئيس، وعن ”تسويف وكذب وخداع“ 
وتوجيه اتهامات إليه بـ“تسليح القاعدة في 

مأرب“، وجود رغبة واضحة في االنتهاء 
عمليا، وإن لم يكن رسميا، من الرئيس 

االنتقالي. لم يترّدد الحوثي حتى في وصف 
المحيطين بعبدرّبه منصور بأّنهم ”مجموعة 

من عمالء الخارج“.
نرى اليوم الرئيس االنتقالي في دار 
الرئاسة بصنعاء، لكن سلطته ال تتجاوز 

أسوار الدار التي كان علي عبدالله صالح يدير 
شؤون اليمن منها. متى ستنتفي الحاجة إلى 

الرئيس االنتقالي؟ يبدو أن المسألة مسألة 
وقت، خصوصا في ضوء الحملة الشرسة 

التي يتعّرض لها وبعد استقالة المستشار 
الرئاسي صالح الصماد الذي كان يمّثل 

”أنصار الله“ لدى عبد رّبه منصور.
يقضم الحوثيون السلطة بهدوء وتؤدة 

أحيانا، وبسرعة في أحيان أخرى، وفق 
خطة مرسومة تأخذ في االعتبار العقبات 

التي يواجهونها في محاولتهم وضع اليد 
على البلد كّله. يسعون إلى التقّدم عسكريا 

في كّل االتجاهات غير آبهين بأّن خطواتهم، 
والخطاب السياسي الذي يرافقها، تثير 

حساسيات ذات طابع مذهبي سترتّد عليهم 
عاجال أم آجال. ولكن ما العمل عندما تكون 

هناك أجندة إيرانية تفرض في المرحلة 
الراهنة على طهران عرض عضالتها في كّل 

مكان تمتلك فيه أوراقا؟ من الصعب فصل ما 
يقوم به ”أنصار الله“ في اليمن من تصعيد 

عن رّد الفعل اإليراني على هبوط أسعار النفط 
إلى درجة بات النظام في طهران مهّددا؟

هاهم يخطفون اآلن مدير مكتب رئيس 
الجمهورية االنتقالي، بعدما وضعوا في 
الماضي القريب فيتو على توليه رئاسة 

الحكومة. يبدو هّمهم محصورا في تأكيد أّن 
ليس في اإلمكان تمرير الدستور الجديد الذي 

كان بن مبارك يحمل مسوّدته إلى اجتماع 
يحضره أعضاء في لجنة مهمتها مراقبة 
تنفيذ مخرجات الحوار اليمني، التي من 

بينها مسوّدة الدستور الجديد.
من الواضح أّن لدى الحوثيين خطة بديلة 

في حال تعّذر عليهم حكم اليمن كّله. الدليل 
على ذلك، تركيزهم في المرحلة الراهنة على 

اإلمساك بكّل مراكز القرار في صنعاء، ووضع 
اليد على منطقة مأرب الغنية بالنفط بعد 

عجزهم عن التقّدم إلى داخل تعز، عاصمة 
الوسط الشافعي.

لن تكون معركة مأرب سهلة على ”أنصار 
الله“، خصوصا أن القبائل في تلك المنطقة 

في غاية الشراسة، إضافة إلى أن عليهم 
التقّدم في مناطق مكشوفة. لكّن المرّجح أّنهم 

سيتمكنون من تحقيق اختراق ما في تلك 
المنطقة على الرغم من الخسائر الكبيرة التي 

يمكن أن تلحق بهم.
يعكس ما يشهده اليمن من أحداث 

متسارعة مدى التضايق اإليراني من هبوط 
أسعار النفط. لذلك نرى منفذي األجندة 

اإليرانية يضغطون في كّل مكان يستطيعون 
فيه الضغط. ليس كالم السيد حسن نصر 

الله األمين العام لـ“حزب الله“ في لبنان 
بعيدا عن هذا الجّو. صّعد نصر الله مع 

البحرين، وبالتالي مع دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، إلى أبعد حدود. سبقه 
إلى ذلك الحوثي نفسه في خطبة عيد المولد 
النبوي. سعى نصر الله بعد ذلك إلى توجيه 

تهديدات إلى إسرائيل.
إلى أي حّد يمكن أن يذهب ”أنصار الله“ 

في تصعيدهم في اليمن؟ هل يريدون تفكيك 
السلطة في اليمن، أم تفكيك اليمن؟

ما يحصل على األرض تفكيك لليمن يأخذ 
بدربه السلطة القائمة أو ما بقي منها. هذه 

السلطة لم تعد قادرة على إقرار مسوّدة 
الدستور الجديد الذي توّصلت إليه لجنة 

الحوار الوطني، والذي يدعو إلى قيام ”دولة 
اتحادية“ ذات ستة أقاليم. اعترض الحوثيون 

على األقاليم الستة. كان األجدر بالرئيس 
االنتقالي إدراك أّنهم قادرون على تنفيذ 

تهديداتهم التي تشمل تطبيق ”اتفاق السلم 
والشراكة“ الذي فرضوه بعد سيطرتهم على 
صنعاء في الـ21 من أيلول الماضي. يريدون 

تطبيق االتفاق ولكن بالطريقة التي يعتبرونها 
مناسبة لهم ال أكثر وال أقّل!

كذلك، كان مفترضا بالرئيس االنتقالي 
اإلعالن، رسميا، أّنه لم يعد قادرا على تغطية 

تصّرفات الحوثيين الذي نشروا ”اللجان 
الشعبية“ في كّل أنحاء العاصمة وحولها 

وصاروا موجودين في كّل وزارة أو مؤسسة 
رسمية يراقبون ما يجري فيها. صار ”أنصار 

الطرف اآلمر والناهي في صنعاء  الله“ 
ومناطق أخرى. صاروا السلطة الحقيقية في 

حين ال دور للرئيس االنتقالي سوى إعطاء 
صبغة شرعية لتصّرفاتهم.

نّفذ الحوثيون انقالبا على مراحل. 
هناك استعجال لديهم اآلن. هذا االستعجال 

تفرضه األجندة اإليرانية وال شيء آخر. 
ما النتائج التي يمكن أن تترّتب على ذلك؟ 

األكيد أّن اللعبة التي يمارسها ”أنصار 
الله“ في غاية الخطورة، ال لشيء سوى 

ألّن ليس لديهم أّي مشروع يواجهون من 
خالله مشاكل البلد. مشاكل اليمن ال تحصى 

خصوصا تلك المرتبطة بالفقر والتخلف 
والنمو السكاني وانعدام الموارد الطبيعية 

والتطّرف الديني الذي بدأ يأخذ شكال جديدا 
في ضوء المواجهة ذات الطابع المذهبي بين 
”أنصار الله“ من جهة، والمناطق ذات األكثرية 
الشافعية من جهة أخرى… هذا دون الحديث 

عن مشاكل الجنوب والصراعات فيه.
هل اتخذت إيران قرارا بالسيطرة على 
قسم من اليمن في غياب القدرة على بسط 

نفوذها عليه كّله؟ الجواب أّن هذا األمر يمكن 
أن يكون واردا في حال أصّر ”أنصار الله“ 

على تعرية الرئيس االنتقالي كما فعلوا 
عندما خطفوا مدير مكتبه وأعلنوا صراحة 
مسؤوليتهم عن ذلك. قد يطلقون بن مبارك، 

كما قد يحتفظون به لفترة. لكّن المهّم في ذلك 
أن الخطف حصل وأّن الرئاسة باتت مكشوفة.

يبدو أن هناك قرارا لدى الحوثيين 
بالتخلي عن ورقة التين التي كان يوّفرها عبد 

رّبه منصور. لم تعد هناك حاجة إليه، على 
الرغم من أّنه يمّثل، شئنا أم أبينا، شرعية ما.

السؤال اآلن ماذا بعد هذه الخطوة. هل 
دولة في شمال اليمن، عاصمتها صنعاء… 

تقف حدودها عند تعز وفي مناطق على 
مشارف مأرب قابلة للحياة؟ هل يمكن لمثل 

هذه الدولة خدمة إيران في شيء؟ هل تفتيت 
اليمن يمكن أن يخدم هدفا ما، باستثناء تمكن 

إيران من إيجاد موطئ قدم في أرض يمنية 
لديها حدود طويلة مع المملكة السعودية؟

الواضح أّن إيران على عجلة من أمرها 
هذه األّيام. الواضح، أيضا، أّنها تتصرف 
تحت ضغط قوي عائد إلى تدهور أسعار 

النفط. ما هو أكثر وضوحا أّن اليمن يمكن 
أن يدفع ثمنا غاليا لهذا االستعجال اإليراني 

الذي ال أفق سياسيا له… هناك بكل بساطة 
تفكيك في اليمن نتيجة تفكيك للسلطة، أو ما 

بقي منها، فيه.

* إعالمي لبناني

هل استنفد الحوثيون ورقة عبد ربه

«إن المتمرديـــن الحوثيين ســـيطروا على وكالة األنباء الرســـمية 

(ســـبأ) والتلفزيون الرســـمي، واعتبروا أن محاولـــة اقتحام القصر 

الرئاسي هي بمثابة خطوة نحو االنقالب».

نادية السقاف
وزيرة اإلعالم اليمنية

«الجامعة العربية تدعو كافة القوى السياسية اليمنية إلى العمل 

من أجل الوقف الفوري للعنف واحترام الســـلطة الشرعية للبالد، 

ومساعدة الرئيس منصور هادي في جهوده لرأب الصدع».

أحمد بن حلي
نائب األمني العام جلامعة الدول العربية

«دعـــت الحكومة إلى اجتماع عاجل لتأكيد تطبيق اتفاق الســـلم 

والشراكة بين الرئاســـة اليمنية والحوثيين، وذلك عقب تصعيد 

من قبل جماعة الحوثي ضد الرئاسة والحكومة في صنعاء».

من بيان
احلكومة اليمنية

} األمن اإلقليمي واحد من أهم الخطوط 
الحمراء التي يرسمها الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي. دون أمن ال وجود ألي 
شكل من أشكال االستقرار والتنمية والتعليم، 

بل وحتى من جدوى للنظر في المستقبل.
الرئيس المصري يتطابق في نظرته مع 

اإلستراتيجية التي أرستها اإلمارات في 
تعاملها مع المنطقة. األمن ليس إجراءات 

تتخذها الدول على أرضها، بل مقاربة شاملة 
تراعي العوامل الداخلية واإلقليمية والدولية.

األمثلة على ما يمكن تدميره بسبب ضياع 
األمن أكثر من أن تحصى. فلنلتفت حولنا 

ونرى دول المنطقة وما حل بها. وقبل توجيه 
االتهامات يمينا ويسارا، دعونا نشارك 

الرئيس المصري توصيفاته. يقول السيسي 
من على منبر أبوظبي إننا ندّمر أنفسنا. 

والتدمير يشمل كل شيء. مظاهره الداعشية 
والميليشاوية هي الشكل الدامي. لكن التدمير 

كان أعمق لكي يفرز المشاهد الحاضرة على 
شاشاتنا، المترّسخة في بعض البالد العربية.

اغتيلت ثقافة التسامح التي جاء بها 
اإلسالم، وحل محلها نمط عنيف من العالقات 

مع اآلخرين، سواء من أبناء البلد أو مع 
غيرهم. تالشى الفهم األرحب للدين، وحلت 

محله تفسيرات ضّيقة وطائفية ومزاجية صار 
يقف من ورائها الرعاع مّمن يسّمون أنفسهم 

بمسميات دينية ويرَتُدون عمائم الدم والموت.
حوصرت المرأة بدعوات العفة والعزل، 

فخسرنا نصف المجتمع بغمضة عين. كيف 
تتربى األجيال على أفكار المستقبل بيد 

أمهات معزوالت بعيدات عن إيقاع الحياة.
”خراب البيت“ على حد وصف الرئيس 

المصري، صار سياسة تتبناها حركات اإلسالم 
السياسي. أنظر كيف يتعامل اإلخوان أو حزب 
الله أو حماس مع فكرة العنف كأداة لتخويف 
المجتمعات، كما هي أداة لترويع الرافضين. 

خراب البيت هو البديل الوحيد الذي يقدمونه 
أمام رفض اآلخرين: إما أن نحكم كما نريد، أو 

ال نبقي حجرا على حجر.
حملة التدمير الذاتي صارت سمة لكثيرين. 

المهاجر القادم ألوروبا من شمال أفريقيا أو 
القرن األفريقي أو الشرق األوسط يرمي نفسه 

في البحر لكي يصل سواحل أوروبا للفوز 
بعيش كريم. في أقل من 10 سنوات، صار هذا 

القادم ذاته، يفّجر نفسه في أحياء لندن أو 
يطلق النار على الناس في شوارع باريس. من 
غسل عقول هؤالء ووجههم للتدمير الذاتي؟

السيسي كان األقرب سياسيا وأمنيا لما 
كان يحدث في مصر من تخريب خالل سنة 
حكم اإلخوان. كان شاهدا على الرغبة في 

إحالل ثقافة محل أخرى، ثقافة مغلوطة تقدم 
بدعوى اإلصالح. مصر في قلب المواجهة 
بكل أبعادها. وتعويل الخليج على مصر 

إستراتيجيا هو النظير لتعويل مصر على 
الدعم الخليجي. ألول مرة منذ الزلزال 

العراقي عام 2003 ونتائجه المتواصلة نحو 
خريف العنف والتطرف الذي سّمي جورا 

بالربيع، يقف قادة عرب من مصر والسعودية 
واإلمارات سويا لمنع االنجراف الذي يعصف 

باألمة. زيارة السيسي لإلمارات محطة 
تاريخية سيكون ما يتبعها كبيرا وجوهريا.

* كاتب إماراتي
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} لم يختلف عام 2014 كثيرا عن سابقه، 
السعودية شهدت عدة أحداث إرهابية 

أبرزها اعتداء مجموعة مسلحة دخيلة على 
حدودنا اجلنوبية في منفذ الوديعة، استشهد 
بعدها أربعة من رجال األمن. كذلك مت تفكيك 

شبكة إرهابية مكّونة من ست خاليا في 
أربع مناطق في اململكة وّمت القبض على 
88 شخصا من اإلرهابيني، 59 منهم سبق 
إيقافهم في قضايا أمنية، وهذا باملناسبة 

يتطلب مراجعة صارمة لبرنامج املناصحة 
الذي بدأ يفقد مفعوله. في شرق السعودية 

نّفذ 4 إرهابيني على ارتباط بتنظيم ”داعش“ 
اعتداء على مواطنني آمنني في قرية الدالوة 

في األحساء، سالت الدماء الطاهرة، توفى 
سبعة من املواطنني األبرياء، وأصيب ثالثة 

عشر آخرون، واستشهد رجال أمن.
استمر اإلرهاب والقتل والتدمير في أرض 

الشام، واستمرت براميل املوت املتفجرة 
بالسقوط على املدنيني الُعَزل والعالم 

يتفرج بصمت. ولكن ما أن اندلعت مواجهة 
متواضعة بني بضع محتجني والشرطة في 

العاصمة األوكرانية ”كييف“ حتى َهَبْت 
أوروبا كلها انتصارا للشعب األوكراني 

”املظلوم“. تعيش سوريا اليوم مرحلة من 
اإلرهاب مثل التي عاشتها فرنسا بني عامي 
1789 و1799 والتي يصفها املؤرخون بـ“فترة 

الرعب“. في نهاية األمر، سار القاتل في 
اجلنازة وأدلى حاكم دمشق بصوته في 

”االنتخابات“ الرئاسية، وكأن شيئا لم يكن.
العراق لم يكن في أفضل حال، فقد عانى 
العراقيون من جهتني، الهجمات االنتحارية 

اإلرهابية، وتنافر القوى السياسية مما حال 
دون متتع أهل الرافدين بحياة مستقرة آمنة. 
في تلك األثناء، التهم ما يسمى تنظيم الدولة 
اإلسالمية ثلث األراضي العراقية في غضون 

أسابيع قليلة. 
متكن تنظيم داعش اإلرهابي من 

استقطاب مقاتلني من عشرات الدول، احتلوا 
مباِني حكومية، أعدموا األسرى، شردوا 
عشرات اآلالف، بثوا الرعب واخلوف بني 

األقليات، وعاثوا في األرض فسادا.
اقتحمت داعش مجال تصوير أفالم 

الرعب وبثت لقطات فيديو تظهر قطع رأس 
الصحفي األميركي جيمس فولي الذي ُفقد 

في سوريا قبل نحو عامني، تاله شريط آخر 
ُيظهر قطع رأس الرهينة األميركي ستيفني 
سوتلوف، ثم شريط ثالث ُيظهر قطع رأس 

موظف املساعدات البريطاني ديفيد هاينز، ثم 
ذبح البريطاني آالن هيننج، ثم تسجيل فيديو 

لذبح الرهينة األميركي بيتر كاسيج.
التفجيرات اإلرهابية تتوإلى في القاهرة 
مستهدفة قوات اجليش ومنشآت الدولة في 

سيناء وغيرها. الرئيس عبدالفتاح السيسي 
تعهد مبكافحة ”التهديد اإلرهابي“ الذي 

تواجهه مصر. الصورة على ضفاف النيل 
ما زالت غير واضحة املالمح، الُتهم ضد 

احلكم السابق شملت انتشار الفساد وقتل 
املتظاهرين وتصدير الغاز إلسرائيل. مصير 

املرشد العام جلماعة اإلخوان املسلمني 
ومئات آخرين من املنظمة اإلرهابية مازال 

مجهوال، وحتى بعض اإلعالميني تخلوا 
عن مصداقيتهم وساندوا جماعة اإلخوان 
احملظورة فانحدروا إلى مستنقع التهويل 

واإلشاعات واألكاذيب.
أما ليبيا 2014 فهي حكاية أخرى. فقد 
اقتحم مسلحون مبنى البرملان الليبي بعد 

أن هاجموه بصواريخ ومدافع مضادة 
للطائرات، املنظر يذكرنا بتحرك الدبابات 

السوفيتية متوجهة إلى مبنى البرملان 
الروسي في حقبة ”البريستوريكا“. سيطرت 
املنازعات السياسية واملناوشات العسكرية 

بني حكومتني وبرملانني نصب كل منهما 
نفسه ممثال حصريًا للشعب الليبي. النتيجة 

أن الليبيني فقدوا السلطة والسيطرة على 
أراضيهم ومواردهم، واستمر التناحر 
العسكري بني امليليشيات في حالة من 

الفوضى العارمة حتت راية القضاء على 
اإلرهاب.

اليمن ”غير السعيد“ لم يكن أفضل 
حظا، فقد شهدت صنعاء واملدن الكبرى 

العام املاضي مزيدا من االقتتال واإلرهاب. 
عمت الفوضى السياسية وتنازعت األحزاب 
املدججة بالسالح لفرض سيطرتها، في وقت 
انهارت فيه احلكومة املركزية دون أي مالمح 
التفاق بني أطراف الصراع. في نهاية األمر، 

سيطر احلوثيون على العاصمة صنعاء 
مبساعدة قوى إقليمية تسعى إلى بسط 

نفوذها األيديولوجي على املنطقة. معضلة 
اليمن أن عدد سكانه حوالي 25 مليون نسمة 

ميتلكون أكثر من 80 مليون قطعة سالح. 
اليمن اليوم يتجه إلى املجهول.

أما فلسطني، قضية العرب واملسلمني 
الكبرى، فقد عانت من املزيد من اإلرهاب 

اإلسرائيلي في حرب شرسة في عام 2014 
نتج عنها أكثر من ألفي قتيل معظمهم من 

املدنيني و10 آالف جريح وتدمير أكثر من مئة 
ألف بيت، ومئات اآلالف من املشردين. كلما 

اتسع األمل مبصاحلة فلسطينية شاملة، 
اتسعت الفجوة بني الفصائل، وازداد اإلرهاب 

اإلسرائيلي بطشا وقتال وتشريدا ودمارا.
عنوان عام 2014 في العالم العربي كان 

لألسف ”اإلرهاب“ بامتياز.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

اإلرهاب عنوان عام 2014

«الوضع في جنوب لبنان هادئ ولم يتغير بعد الضربة اإلسرائيلية 

لمجموعة من حزب الله بالقنيطرة جنوب سوريا، والقوات الدولية 

المنتشرة في جنوب لبنان تستمر بالتنسيق مع الجيش اللبناني».

أندريا تينيتي
الناطق باسم القوات الدولية حلفظ السالم في لبنان

«نتمنـــى أن تضبط الدولة اللبنانية كامل حدود الوطن وأن يكون 

قرار الحرب والســـلم بيدها، لبنان ال يحتمـــل اليوم الدخول في أي 

صراعات جديدة في ظل األوضاع التي يعاني منها».

إيلي ماروني
النائب في البرملان اللبناني عن حزب الكتائب 

«نشـــدد علـــى ضـــرورة التنبـــه الدائـــم إلســـرائيل ومخططاتهـــا 

العدوانيـــة، لكـــن التعامـــل مع هذا العـــدو يتم من خـــالل الدولة 

اللبنانية، وليس من خالل تفرد حزب الله بقرار الحرب والسلم».

محمد احلجار
النائب في البرملان اللبناني عن تيار املستقبل

} الدبلوماسية، كلمة أو مصطلح يخفي 
خلفه وجها أوليا مت ابتكاره استنادا إلى 
ما نتداوله اليوم بإنتاج واسع، احلقيقة 

الذعة، وتعني النفاق أو االستخدام املزدوج 
واملتناقض وتبديل املواقف والسحنات لنيل 
األهداف املرجوة، وألنها، أي الدبلوماسية، 

ترتبط بالتفاوض، فاملعنى في حصولك على 
الوثائق التي متكنك من التجوال بحرية 

واالستقصاء والبحث في أرض غير أرضك، 
واليوم نستخدم كابسة تربط األوراق 

ومتنع فرط عقدها، رمبا بدأت في القرن 
السابع عشر، أي قبل الكبس واحلصر، 

استخدمت قطعة من احلديد (كلبشات) لشد 
وثاق الوثائق وسميت دبلوما، املهم بدأت 

الدبلوماسية في العالم ومت إنشاء السفارات 
وابتعاث املبعوثني ألغراض اإلقناع والتفاهم 

والتواصل واستخدام الكابسات إليقاف 
املتعنتني في اخلصومات الدولية، وعدم 

السماح بانفالت احلروب إال بعد فقدان أمل 
احلوار والتوصل إلى حلول.

كانت السفارات والقنصليات والعاملون 
فيها وما زالت، مثار إشكاالت ومسببات 
أزمات، وليس غريبًا أن تتداول وسائل 

اإلعالم، إلى يومنا هذا، طرد عدد من 
الهيئات الدبلوماسية غير املرغوب فيها، 
وأحيانا التعامل باملثل، حلفظ ماء وجه 

وكرامة الدولة وهيبتها بني األمم، وفي 
جعبة معظم الدول ما تخفيه في حقائبها 

(حصانة) مكفولة في االتفاقات واملعاهدات 
األممية، لكن تظل الدول (تلعب بذيلها) 
واحدة على األخرى رغم الوجه البارد 

الدبلوماسي، ولنا في تاريخ السفارات 
املكان األمثل للجاسوسية، قصص وروايات 

وأفالم اعتمدت املقرات الدبلوماسية لبدء 
نسيج العنكبوت الواهي وحتما ”حتت 

السواهي دواهي“ كما يقول املثل، وبعد 
حني تتكشف مخاطر االختراقات عن طريق 

التشغيل احمللي من جنسيات البلد الذي 
فيه السفارة، والشطارة في كيفية التمويه 

والتدليس واحلبكة، رمبا اجلاسوس أو 
اجلاسوسة ال عالقة لها باخليوط األولى 
أو التجهيز (الديلفري) املسبق بخدمات 

التوصيل السريعة، بعضها يرتبط باألعداد، 
لكن بعضها اآلخر بالتجنيد بعد اكتمال 

التحريات اخلاصة بالسفارة وأجهزتها في 
أرضها األم، أو داخل حدود السفارة.
رمبا املوظفون العاديون جدا أو 

أصحاب اخلدمات الفنية أو عمال التنظيف 
أو املضيفات، وهنا تبدأ حكاية اإلغواء 

واإلثارة، وصوال حتى إلى احلب ومخدات 
األسرار الدولية في مخادع العشاق، وتتفنن 

الدول في حصادها املعلوماتي ومراقبة 

األشخاص وتقع الواقعة، فإذا باحلب مثال 
يؤدي ببلدين أو أكثر إلى حرب خفية ثم 
معلنة، لتحصد أرواح اآلالف من البشر.

مع التقدم ومغادرة (الفينة احلمراء أو 
الطربوش أو القبعات السياسية) املشهد 

االحتفالي حلفالت السفارات القدمية، 
صارت اجلاسوسية ممارسة تصل إلى 

املراهقني وعشاق الهكرز والقابعني خلف 
حاسوب يجوب العالم وأزقة امللفات، في 

أرقى وسائل التشفير والترميز املعقدة 
جدا، مع ذلك، األسلوب القدمي مازال حيا 

ولم يركن في الرفوف العالية، كل شيء 
جائز وحالل، وال يظن أحدكم أبدا أن بلدا 

ما ال يتجسس، فذلك من سلبيات العمل 
الدبلوماسي بني الدول، الكل يتجسس 
واألعذار عند الفضائح جاهزة، احلرب 

االقتصادية، وجود املافيات الدولية، 
اإلرهاب، القرصنة، املعلومات اخلطيرة، إلى 
غير ذلك، حتى بالدنا قدميا وحديثا (أقصد 

الزمن وليس التطور) فنحن مثل املثل 
املعروف لديكم، استخدمنا سفاراتنا لسياحة 

األهل واألقارب وجلمع الرواتب السخية 
من اخلارجية، والصطياد اخلصوم وتعقب 
املطلوبني أصحاب األلسن الطويلة، ورغم 

غياب الرومانسية من قصص الدبلوماسية، 
لكن في ذاكرتي عشرات األمثلة لسفراء 

مثلوا بلدانهم ومنها العراق خير متثيل، 
وكانوا شركاء في إرساء قواعد الصداقة 
واالحترام وتقدمي التسهيالت في تعاون 

مشترك يخدم االقتصاد والسياسة والثقافة 
وتقارب الشعوب.

سفاراتنا عليها أن تدرك أنها مجسات 
الستشعار األحداث ورصد معالم األفكار في 
كل االجتاهات للبلد املضيف، ولواقعنا في 

العراق أحاديث في اإلدارة وتسهيل الوثائق 
ملواطنيها وهي خدمات ال حتتاج مهانات 
املراجعات والرشاوى واالنتظار وتخلف 

اجلهاز اإلداري احلكومي الذي مازال يراوح 
في األختام املختارية والتواقيع البلدية 

وشهادات احلصة التموينية ومراكز الشرطة 
وغيرها.

صديق لي (مشلوع قلبه) مت تهجيره في 
عام واحد هو وأسرته إلى أكثر من مكان، 

ذهب لتجديد جواز طفلة ال تتعدى العاشرة، 
قال له املوظف الكبير في سفارة بالده بعد 

حركة الطابور املهني وعند وصوله نافذة 
الرحمة: صورة ابنتك في هوية األحوال 

املدنية بعمر صغير والتعليمات ال تسمح؟ 
وماذا أفعل؟ اذهب إلى الفلوجة.

* كاتب عراقي

سفارة العراق في الفلوجة

سفاراتنا استخدمت لسياحة 

األهل واألقارب ولجمع الرواتب 

السخية من الخارجية، والصطياد 

الخصوم وتعقب املطلوبني 

أصحاب األلسن الطويلة

شادي عالء الدين
} تتالت اخلروقات في جسد األسطورة 
اإللهية التي صممها حزب الله، وحرص 

على متكينها وإقفالها بشكل ال تستطيع معه 
الوقائع البشرية والسياسية العبور. اغتيال 

ستة من قادته، ومقتل قيادي إيراني كبير 
في عملية أمنية نوعية نفذتها إسرائيل في 
األراضي السورية بعد أيام قليلة من مقابلة 

حسن نصر الله، التي أعلن فيها أن أي 
استهداف إسرائيلي للنظام السوري لن يكون 

دون رد، يعني أن على حزب الله أن يدافع 
بشراسة عن أسطورته التي بدأت تتهاوى. 

مشكلته تكمن حتديدا مع أسطورته، فهو غالبا 
ما مارس نوعا من التعالي األرعن عن كل 

الوقائع، ولكن الوقائع اجلريحة كانت تنتظر 
الفرصة لالنتقام منه، وها هي تتكاثر عليه، 

وتوشك أن تنهش جسمه.
حزب الله ال يستطيع، عمليا، أن يرد ألنه 
ال يستطيع أن يفتح على نفسه جبهة جديدة، 
خاصة أن إسرائيل في ظل اخلروقات األمنية 

التي زرعتها في جسمه، والتي كان تنفيذ 
عملية القنيطرة بهذه الدرجة من السهولة 

واحدا من آثارها، ال جتد نفسها مضطرة للرد 
عبر حرب واسعة ومكلفة، بل عبر عمليات 

نوعية شبيهة بعملية القنيطرة، ما سيعّمق 
من جراح احلزب ويفقده القدرة على املبادرة.

يعيش احلزب أزمة مالية حادة إثر خفض 
إيران ملخصصاته املالية بسبب األزمة التي 
تسبب فيها الهبوط احلاد في أسعار النفط، 
والذي يجعل من أي انفراج في مفاوضاتها 
مع الغرب عنوانا ألزمة جديدة، ألن السماح 

لها بتصدير نفطها من شأنه زيادة الطلب في 
سوق يعاني من طلب عال، ما سيتسبب في 

مزيد من هبوط األسعار، واملزيد من اخلسائر 
لالقتصاد اإليراني الذي يقدر العجز في 

موازنته لهذا العام بحوالي 17 مليار دوالر.
من هنا ميكن أن نتلمس أن هذا احلزب 

الذي طاملا اعتاش أيديولوجيا وميدانيا على 
الصراع مع اخلارج، بات اآلن في مواجهة مع 

الداخل. ال نقصد بالداخل البيئة اللبنانية 
التي لن تقبل بكل أطيافها مشروعا انتحاريا 
جديدا يقودها إليه احلزب كما في عام 2006، 
بل كذلك البيئة الداخلية للحزب نفسه التي 
اعتادت على العيش في ذلك اجلو السحري 
املشحون باالنتصارات الدائمة، والذي جنح 
في خلق جمهور يتألف من حشد من الذوات 

املنتفخة التي حتيا حالة انتشاء دائمة يصبح 
معها أي حضور للوقائع مستحيال، بل قاتال.

يضع حزب الله نفسه وبيئته أمام مواجهة 
انتحارْين أو موتْني. االنتحار األول هو ما 
ميكن أن يجّره أي رد على إسرائيل في ظل 

هشاشة الوضع السياسي اللبناني، وسيادة 
جو االحتقان بني مكوناته، وذلك الفرق الكبير 

في القوة بني احلزب وبني إسرائيل، والذي 
مييل لصاحلها، والذي قد يؤدي استخدامه، 
في ظل غياب أي مظلة حماية عربية ودولية، 
إلى خراب غير مسبوق في البلد. يضاف إلى 

ذلك فقدان احلزب ملشروعيته كمقاومة.
لعل تلك الالمباالة التي استقبل بها 

اللبنانيون خبر سقوط قيادييه في القنيطرة، 
تقول بشكل واضح إن هناك رأيا عاما لبنانيا 

واسعا مناهضا للحزب يعتبر من قتلوا 
شهداء احلزب، وليسوا قطعا شهداء البالد. 

تاليا ال يعكس البكاء عليهم حالة حداد وطنية 
عامة ميكن استثمارها في تكوين إجماع 

سياسي يغطي أي مغامرة يرد فيها احلزب 
على سقوطهم، بل على العكس متاما يعتبر 
الكثيرون أن سقوط هؤالء بهذه الدرجة من 
السهولة يعلن، بوضوح، أن احلزب مخترق 
بقوة ويجب عليه عدم الرد. من هنا ميكننا 

تلّمس بداية ظهور وجهة نظر تعتبر أن 
احلزب قد دخل في مرحلة الهشاشة والتفكك.

االنتحار الثاني وهو األقسى واألثقل 
وطأة، هو ما وجد حزب الله نفسه واقعا فيه 
أمام نفسه. مواجهة املرايا عندما تكون للمرء 
عيوب واضحة تبدو صعبة للغاية، وال ميكن 

التحايل عليها سوى بتدمير املرايا، أو بتغيير 

الوجه نفسه. عمليات التجميل التي من 
املفترض أن يقوم بها احلزب حتى يتصالح 

مع املرايا، تتطلب منه إجناز رد حاسم يكون 
في حجم القياديني الذين اغتالتهم إسرائيل، 
هذا األمر صعب حاليا، ما لم نقل مستحيال.

املأساة تكمن في أن احلزب كان قد صمم 
مرايا تقدم له صورة ذاتية حتتشد فيها 

مبالغات بلغت حد األسطرة. هذه األسطرة 
اكتسبت بفعل آلية التكرار وزن احلقائق 
الدامغة التي ال تقبل اجلدل عند جمهور 
احلزب ومؤيديه. لذا فإن أي فعل عادي 

سوف لن يكون مثارا للتندر والسخرية عند 
خصوم احلزب وحسب، ولكنه سيكون عنوانا 

لتأسيس صدمة هلعية في صفوف جمهور 
احلزب، وهو ما ال يستطيع احلزب احتماله 

في ظل ذلك الضغط الهائل الذي يفرضه على 
بيئته حتى تقبل بدفع األثمان الغالية لشبكة 

تورطاته التي تطال سوريا، والعراق، واليمن، 
والتي أعلن نصر الله مؤخرا أنه ينوي 

توسيعها لتشمل البحرين كذلك. هل سينجح 
حزب الله في النجاة من هذه امليتات الكثيرة 

التي تالحقه بإصرار؟

* كاتب لبناني

حزب الله في مواجهة أساطيره

مشكلة حزب الله تكمن تحديدا 

مع أسطورته، فغالبا ما مارس 

نوعا من التعالي عن كل الوقائع، 

ولكن الوقائع كانت تنتظر الفرصة 

لالنتقام منه، وها هي تتكاثر عليه 

وتوشك أن تنهش جسمه

حامد الكيالني
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61اقتصاد 82.43
مليـــون وظيفـــة فقدها االقتصـــاد العاملـــي منذ بدايـــة األزمة 

العاملية في 2008، حســـب منظمة العمل الدولية التي رجحت 

فقدان 11 مليون وضيفة أخرى بحلول 2019.

باملئة نسبة نمو الطلب الصيني على النفط في شهر ديسمبر 

املاضـــي بمقارنة ســـنوية ليصل إلى نحـــو 10.6 مليون برميل 

يوميا وهو مستوى قياسي جديد.

تريليـــون دوالر حجـــم صناديـــق الثـــروة الســـيادية فـــي الدول 

الخليجيـــة حاليا، يتصدرهـــا صندوق أبوظبي بنحـــو 773 مليار 

دوالر، حسب معهد صناديق الثروة السيادية.

} مواطن إماراتي يلتقط صورة ”سيلفي“ مع طائرة سوالر إمبلس المعروضة على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة. وتستعد الطائرة 
للقيام برحلة حول العالم دون استخدام قطرة وقود واحدة، تنطلق في مارس من أبوظبي وتعود إليها.

◄ استقر الذهب قرب أعلى مستوى 
في 4 أشهر أمس بعد أن عزز مكانته 
كمالذ آمن بسبب انتشار االضطراب 

في األسواق وبعد خفض صندوق 
النقد الدولي توقعاته لنمو 

االقتصاد العالمي.

◄ قفز الدوالر إلى أعلى مستوياته 
في أسبوع أمام الين أمس بعد ما 

جاءت بيانات النمو الصينية أفضل 
من توقعات الكثيرين، وهو ما حد 

من الطلب على العملة اليابانية 
التي تعتبر مالذا آمنا.

◄ ارتفعت ثقة المستثمرين في 
ألمانيا خالل شهر يناير الجاري 

إلى أعلى مستوياتها منذ 11 شهرا. 
وأرجع محللون سبب ذلك إلى 

انخفاض أسعار النفط وضعف 
العملة األوروبية الموحدة (اليورو).

◄ توقع البنك الدولي أن تسجل 
دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 

نموا نسبته 4.6 بالمئة في عام 
2015، وأن يرتفع النمو إلى 5.1 

بالمئة في عام 2017، مقارنة بنحو 
4.5 بالمئة في العام الماضي.

◄ رفعت المفوضية األوروبية 
الحظر الذي كانت تفرضه على 

واردات االتحاد األوروبي للمانجو 
من الهند، وذلك بعدما حققت 

نيودلهي تقدما في ضمان خلو 
المانجو من اآلفات مثل ذبابة 

الفاكهة.

◄ تفتتح الصين نهاية الشهر 
الحالي خط أنابيب للنفط وميناء 

في ميانمار، في مسعى اليجاد 
منفذ بديل للواردات الصينية 

للحد من اعتمادها على الشحنات 
الواردة عبر مضيق ملقا المحفوف 

بالمخاطر.

أزمتا إيران وروسيا تعمقان جراح االقتصاد السوري
} دمشق – تتجه األزمة االقتصادية السورية 
إلـــى المزيد من التـــأزم، مدفوعـــة بتأثيرات 
الحـــرب األهليـــة، وبتناقضـــات التوجهـــات 
االســـتثمارية، بالتزامن مـــع تراجع التمويل 

اإليراني، وانحسار الدعم الروسي.
ويقـــول مراقبـــون إن الحـــرب األهلية في 
ســـوريا تدفع اقتصـــاد البالد إلـــى الهاوية، 
متوقعيـــن أن يـــزداد الوضع قتامـــة، في ظل 
تراجع االســـتثمارات المحليـــة، وعلى ضوء 
تدهور اقتصادي روســـيا وإيـــران الدولتين 
الحليفتين للنظام السوري، ومصدر تمويله.

وال يســـتبعد محللـــون أن تراجـــع كل من 
موســـكو وطهران، موقفهما مـــن دعم النظام 
الســـوري بالمال والســـالح، بســـبب ضغوط 
العقوبات الدولية عليهما، وتأثر اقتصاديهما 
بالهبوط الحاد ألســـعار النفـــط. ويرى هؤالء 
أيضا أن اتخاذ الحكومة الســـورية سلســـلة 

االســـتثمار  لتشـــجيع  تحفيزيـــة  إجـــراءات 
المحلي، وتوجهها نحو االســـتثمار في قطاع 
الصناعة، أمر يبدو غير ذي جدوى، في مناخ 
غيـــر آمن، مشـــيرين إلى أن الحـــرب األهلية، 
دفعت معظم رجال األعمال إلى مغادرة البالد 
ونقـــل أموالهـــم واســـتثماراتهم إلـــى خارج 
ســـوريا، بينما يعاني القطـــاع المصرفي من 

مشكلة ضخامة الديون المتعثرة.
ويشـــكك محللون اقتصاديون في جدوى 
محـــاوالت تنشـــيط مناطق صناعيـــة بضخ 
اســـتثمارات تصل إلـــى 3.25 مليار دوالر في 
4 مدن صناعية لتحفيز المســـتثمرين، حسب 
تصريحـــات رســـمية. وقالوا إن من شـــروط 
جذب ونجاح االســـتثمار، وجـــود مناخ آمن 
واســـتقرار وضـــع المصارف، ووجـــود بنية 

تحتية، وهذا غير متوفر حاليا.
ويرى المتابعـــون لتطـــورات األزمة منذ 

2011، أن االقتصاد الســـوري يشـــهد تحوالت 
لالستفادة  متناقضة  ومحاوالت  اســـتثمارية 
مـــن مناخـــات معينة فـــي بعـــض المناطق، 
في وقت تســـيطر تنظيمات متطرفـــة، بينها 
جبهة النصرة وتنظيم داعش على مســـاحات 

واسعة.
وتفيد األنبـــاء بأن تنظيـــم داعش يعتزم 
إنشاء مصرف إســـالمي، على غرار المصرف 
الذي أنشـــأه في مدينـــة الموصـــل العراقية 
لتمويـــل عملياته العســـكرية، مســـتفيدا من 
مبيعـــات النفط في الســـوق الســـوداء، بعد 
ســـيطرته علـــى مناطـــق نفطية في ســـوريا 

والعراق.
ويقول عبدالله الدردري النائب الســـابق 
لرئيـــس مجلس الوزراء الســـوري للشـــؤون 
االقتصادية، ونائب مدير لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (أسكوا) 

حاليا، إن الشرط الرئيسي لالستثمار في أي 
بلد هـــو احترام وحدة وســـيادة البلد وتوفر 
األمـــن أوال، ويجـــب إعـــادة النظر فـــي ماذا 

نستثمر وكيف وأين ومن أجل ماذا“.
ومع قـــرب دخول األزمة الســـورية عامها 
الخامـــس، يتراجـــع حجـــم الناتـــج المحلي 
الســـوري إلى النصف تقريبـــا ليصل إلى 30 
مليـــار دوالر، في وقت اســـتنزفت فيه الحرب 
األهليـــة في العـــام الماضي نحـــو 140 مليار 

دوالر من أموال الدولة وفق تقرير أسكوا.

باختصار

النرويج تبدأ استثمار نفط 

القطب الشمالي

} أوســلو - قالـــت النرويج أمـــس إنها وضعت 
تعريفـــا جديـــدا لموقع حافة الجليـــد القطبية، 
ممـــا يمهـــد الســـبيل للحكومة كي تشـــرع في 
منـــح تراخيص للتنقيب عن النفـــط والغاز في 

المنطقة القطبية خالل االسبوع الحالي.
وأكد وزير البيئة النرويجي تاين سندتوفت 
لوكالة أنباء إن حافـــة الجليد القطبية تتراجع 
منـــذ عدة ســـنوات وأصبحـــت اآلن في مناطق 
تعتبر خارج منطقة التنقيب عن النفط والغاز.

وكان الجـــدل المثـــار حـــول موضـــع حافة 
الجليـــد القطبيـــة قد أرجـــأ البدء فـــي إصدار 
تراخيـــص جديدة، حيث تـــرى بعض األحزاب 
السياســـية أن الجليد في حاالت متطرفة يمكن 
أن يصل إلى مواقع تنقيب مستقبلية مما يخلق 

مخاطر متعلقة بالسالمة.
ومنذ عشرات السنين تنشط شركات الطاقة 
النرويجية، وخاصة شـــتات أويل، في التنقيب 
في المنطقة القطبية الشمالية ألن مياهها خالية 
من الجليد نســـبيا بفضـــل تيـــارات الخلجان 
الدافئة.  وكانت بعض األحزاب السياســـية قد 
أثارت جدال بشأن تعريف حافة الجليد القطبية، 
ممـــا وضع عقبـــات أمام الحكومـــة في إصدار 
تصاريح التنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى 

النزاعات الحدودية مع روسيا.

محمد الهادي الحيدري

النخبـــة  أصـــوات  تتعالـــى  موســكو-   {
االقتصادية في موســـكو، مطالبـــة الحكومة 
األزمـــة  لمعالجـــة  واضحـــة  باســـتراتيجية 
االقتصادية، في ظل اكتفاء اإلدارة السياسية 
بإجرءات يعتبرها الخبراء غير كافية، ومجرد 

ترقيع لثغرات الركود.
 ويقـــول مراقبـــون إن االنحدار الســـريع 
لســـعر صـــرف الروبـــل بســـبب العقوبـــات 
االقتصادية المفروضة على موسكو لتدخلها 
في الشأن األوكراني وتراجع عوائدها المالية 
بسبب انهيار أســـعار النفط، أوقع الحكومة 

الروسية في معالجات مربكة.
وتعتمد روسيا على عوائد النفط والغاز، 
التـــي تمثل نحـــو 50 في المئة مـــن إجمالي 

إيرادات ميزانية الدولة.
وفـــي ظل هذه العوامـــل مجتمعة، حذرت 
النخبة االقتصادية الروســـية من ســـيناريو 
كارثي قد تقع فيه روسيا في األشهر المقبلة، 
وقالت إنه نتاج طبيعي لســـوء إدارة القيادة 

السياسية لملف األزمة.
وشهدت روسيا في العام الماضي هروب 
نحـــو 140 مليـــار دوالر مـــن االســـتثمارات 
األجنبية، وتراجع الروبل بأكثر من 55 بالمئة 
منـــذ بداية العام الماضي، رغـــم إنفاق البنك 
المركزي ألكثر مـــن 90 مليار دوالر للدفاع عن 

العملة الروبل.
ويبدو أن تلك الخســـائر تضاعفت اليوم 
بعد فقدان ســـعر برميل النفط نحو 55 بالمئة 

من قيمته خالل 7 أشهر.
وفي تقييم لحصيلة عـــام من الكوابيس، 
نبه الخبراء المشاركون في منتدى ”غايدار“ 
االقتصادي في موســـكو، إلـــى أن اإلجراءات 
التي اتخذتها الحكومة، ال ترقى إلى مستوى 
المخاطر التـــي تنذر بانهيار فعلي لالقتصاد 

الروسي. وقال بعضهم إن الحكومة الروسية 
ال تملـــك في ظـــل االضطرابـــات االقتصادية 
والتوتـــرات الجيوسياســـية، هامش مناورة 
لتهدئـــة قلق النخـــب االقتصاديـــة، وطمأنة 

الشعب الروسي.
وأضافوا أن االقتصاد قد يشـــهد انفراجا 
نســـبيا إذا تمكنـــت الحكومـــة مـــن خفـــض 
المشاحنات السياســـية مع الغرب وتخفيف 
وتحســـين  االقتصاديـــة  العقوبـــات  وطـــأة 
العالقـــات الخارجيـــة، لكنـــه لن يصـــل إلى 

مستوى التعافي.
الـــروس،  االقتصادييـــن  أبـــرز  ويتهـــم 
الحكومـــة باتبـــاع سياســـة نقديـــة مربكـــة 

وإستراتيجية اقتصادية غير فعالة.
 وقـــال غيرمـــان غريـــف وزيـــر االقتصاد 
الروسي السابق ورئيس مجلس إدارة سبير 
بنك الروســـي: ”قرأت كل وثائق الحكومة ولم 

أر فيها هدف السياسة االقتصادية“.
ودعـــا غريـــف الـــذي يتمتع بنفـــوذ لدى 
الفريـــق الليبرالـــي في الســـلطة إلـــى تغيير 
”جـــذري“ للسياســـة مـــن أجل اســـتعادة ثقة 

رجال األعمال.
وتقـــول حكومـــة ديمتـــري ميدفيديف إن 
تراجـــع عوائد النفـــط والعقوبـــات الغربية 
المتصلـــة باألزمة األوكرانية، ســـيؤديان إلى 
تراجـــع الناتج المحلي اإلجمالي بنســـبة قد 
تبلغ 5 بالمئة وقـــد يصل معدل التضخم إلى 

17 بالمئة.
بمســـاعدة  وعـــد  قـــد  ميدفيديـــف  وكان 
المتقاعديـــن والعائالت الكبيـــرة، مؤكدا أن 
موســـكو ال تنـــوي العودة إلى الـــوراء وأنها 

متمسكة بنظام السوق الحر.
ويـــرى اقتصاديون روس أن التصريحات 
الرســـمية ســـواء لميدفيديـــف أو للرئيـــس 
فالديمير بوتين، ظلت فـــي إطار البروباغادا 
السياســـية، ولم تـــأت بتدابير ملموســـة أو 
إصالحـــات مدروســـة، وأن الحكومـــة تركت 
االحتياطـــات  اســـتخدام  مهمـــة  للـــوزراء 
المتراكمة لمعالجة األزمة واعتماد سياسات 

التقشف.
ونقلت صحيفة كومرســـانت عن غيرمان 
غريـــف قولـــه: ”حصل ما كنـــت أتخوف منه، 

فقد تمحور النقاش بأكمله حول المبلغ الذي 
يتعين إنفاقه وألي فترة، وهذا أســـوأ نموذج 

للسياسة النقدية“.
وقـــال نيكـــوالي بيتـــروف، األســـتاذ في 
المدرسة العليا لالقتصاد في موسكو: ”لدينا 
انطباع بأنه ليست لدى السلطة استراتيجية 

مضادة لألزمة“. وأضاف أن أساس المشكلة 
في تركيبة الحكومـــة ”التي تمثل مجموعات 
ليبراليـــة وأخـــرى محافظـــة تنـــادي بإدارة 
موجهـــة لالقتصـــاد، وأن بـوتيــــن يــــراوغ 
بيـنهما منــــذ وصـولـه إلـــى الحــكم قبـل 15 

عــاما“. 

”فيدوموســـتي“  صحيفـــة  وتحدثـــت 
االقتصاديـــة المرموقـــة عـــن وجـــود إربـــاك 
سياســـي في التعامل مع األزمة االقتصادية، 
مشـــيرة إلـــى أن الحكومـــة اتخـــذت تدابير 
متناقضة بين دعم رســـمي لبعض القطاعات 

ووعود بخفض النفقات.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى تناقض خطة 
وضعتها الحكومة منذ شـــهر تقريبا لتعويم 
المصـــارف، بالتزامـــن مـــع دعمها لشـــركات 
الطيران واإلفراج عن أرصدة تتعلق بمشاريع 

البنى التحتية.
ويـــرى مراقبـــون أن األزمـــة االقتصادية 
الخانقـــة دفعـــت الحكومة إلـــى الضغط على 
البنـــك المركزي، الذي تدخـــل بضخ مليارات 
الدوالرات لوقف انهيار الروبل. وتسبب ذلك 
فـــي تراجـــع احتياطيات النقـــد األجنبي في 

روسيا.
وقـــد انتهـــى المصـــرف الـــذي تعـــرض 
لالنتقاد بســـبب تأخره في التحرك لمواجهة 
انهيار الروبل، إلـــى اتخاذ قرار في منتصف 
ديسمبر الماضي، رفع بموجبه نسبة الفائدة 
بشـــكل جذري من 10.5 إلى 17 بالمئة، وكانت 
النتيجـــة أن كلفـــة االقتـــراض أصبحت غير 
محتملة، وهو مـــا أدى إلى تفاقم الصعوبات 

االقتصادية.
ولجـــأ المركزي الروســـي إلى اســـتدعاء 
ديمتري تولين أحد مسؤوليه القدامى إلدارة 

السياسة النقدية.
ورغـــم إشـــادة قطاع واســـع مـــن النخبة 
المستشـــار  أقـــر  بتوليـــن،  االقتصاديـــة 
االقتصـــادي للكرمليـــن اندريـــه بيلوســـوف 
بأن ”شـــخصا واحدا، حتى لـــو كان مرموقا، 
ال يســـتطيع تغيير عمـــل البنك، خصوصا أن 
المشـــكلة ال تقتصر فقط على البنك المركزي، 

بل تمتد إلى الحكومة أيضا“.
ويؤكد ذلك الرأي الـــذي يؤكد عدم وجود 
إســـتراتيجية تضع حدا النحدار األزمة نحو 
األسوأ، وسط مخاوف جدية أخرى من تفجر 
االحتجاجات مدفوعة بانســـداد أفق معالجة 
المشاكل االقتصادية واالجتماعية المتراكمة.

حالة من القلق تســــــود النخبة االقتصادية في روســــــيا، وسط اتهامات للقيادة السياسية 
باالرتباك في معاجلة األزمة، والبحث فقط عن ســــــد الثغرات ملواجهة الركود، بينما يتجه 

وضع االقتصاد إلى املزيد من التأزم.

االرتباك السياسي يدفع االقتصاد الروسي إلى حافة االنهيار
[ النخبة االقتصادية الروسية تحذر من سيناريو كارثي  [ مخاوف من تفجر االحتجاجات الداخلية بسبب انسداد األفق

وصول األزمة إلى غذاء الروس ينذر بانفجار االحتجاجات

نيكوالي بيتروف:

لدينا انطباع بأن السلطة 

الروسية ليست لديها 

استراتيجية مضادة لألزمة

غيرمان غريف:

 نحتاج إلى تغيير جذري 

للسياسة من أجل   

استعادة ثقة رجال األعمال

عبدالله الدردري: 

ال بد من سيادة الدولة، 

وتوفر األمن أوال كشرط 

أساسي لالستثمار
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البنك المركزي المصري يمعن في خفض الجنيه لجذب االستثمارات األجنبية

[ القرار ينقل أعباء الحكومة إلى كاهل المواطن المصري  [ الجنية يفقد أكثر من 2 بالمئة من قيمته خالل 3 أيام

حممد محاد

} القاهــرة - تراجـــع اجلنيـــه املصـــري إلى 
7.29 جنيـــه للدوالر في عطـــاء البنك املركزي، 
أمـــس الثالثاء، مســـجال أدنى ســـعر رســـمي 
له ومواصـــال انخفاضـــه لليـــوم الثالث على 

التوالي.
ويأتي ذلك بعد يومني من السماح للجنيه 
باالنخفاض عـــن 7.14 للمرة األولى في ســـتة 
أشـــهر مما يعـــزز وجهة النظر بـــأن احلكومة 
تســـعى لتشـــجيع االســـتثمار عن طريق ترك 
العملـــة تصل إلى الســـعر الذي تراه الســـوق 

عادال.
وقـــال البنك املركزي إنـــه عرض 40 مليون 
دوالر وحدد أقل ســـعر مقبـــول عند 7.29 جنيه 
للدوالر، وبذلك ارتفعت خسائر العملة املصرية 

إلى أكثر من 2 باملئة هذا األسبوع.
وجـــاء ذلك عقـــب القـــرار املفاجـــئ للبنك 
املركـــزي بخفض أســـعار الفائدة الرئيســـية 
بنصف نقطة مئويـــة. ولم يذكر البنك املركزي 
ســـببا لتلـــك اخلطـــوة املفاجئة التـــي أربكت 

األسواق املصرية.
وقال متعاملون في الســـوق الســـوداء إن 
إجـــراءات البنك املركـــزي دفعـــت اجلنيه في 
السوق املوازية إلى مســـتويات غير مسبوقة 
بلغــــــت نحـــو 7.92 جنيــــــه للـــدوالر أمــــس 

الثالثاء.
وتتحدد األســـعار املسموح للبنوك بتداول 
الدوالر مبوجبها على أســـاس نتائج عطاءات 
البنك املركزي مما يعطيه ســـيطرة عملية على 
سعر الصرف الرســـمي، لكن السوق السوداء 
تظل نشـــطة.  وجاء عطاء أمس في غير األيام 
املعتـــادة لعطاءات البنـــك املركزي وهي األحد 

واالثنـــني واألربعـــاء واخلميس. وقـــال عمرو 
علوبة رئيس جماعة املهندســـني االستشاريني 
إن مسلســـل رفع ســـعر الدوالر من  لـ“العرب“ 
خالل السوق الرســـمية يعكس سياسة البنك 
املركـــزي املصري الرامية إلـــى تخفيض قيمة 
اجلنيه أمام الدوالر، بهدف تشجيع االستثمار 
فـــي مصر من جهه، ودعم قطـــاع التصدير من 

جهة أخرى.
وغض البنك املركـــزى املصرى الطرف عن 
اإلعـــالن صراحة حـــول حترير ســـعر صرف 
الدوالر في السوق املصرية، وأكتفى مبفاجأت 
العطـــاءات االســـتثنائية منذ بدايـــة تعامالت 

األسبوع احلالي.
وأشـــار علوبـــة إلى أن هـــذه املفاجاة تعد 
رســـالة واضحة بأن احلكومة لن تدعم ســـعر 
العملـــة احمللية مجـــددا بعد الضغـــوط التى 
شـــهدتها الفتـــرة املاضيـــة، وأدت إلى تراجع 
االحتياطات النقدية لـــدى البنك املركزي لتيل 
نحـــو 15.3 مليار دوالر في تهاية العام املاضي 
مقارنـــة بنحو36 مليار دوالر قبـــل ثورة يناير 

 .2011
وقـــال إيهـــاب ســـعيد عضـــو اجلمعيـــة 
األميركية للتحليل الفني لـ“العرب“، إن خفض 
قيمة اجلنيه املصري بهذا الشكل والسرعة له 
تأثيرات إيجابية على أداء البورصة املصرية، 
ألنه يعزز تدفق االستثمارات غير املباشرة إلى 
الســـوق، وجتعل أسعار األسهم املصرية أكثر 

جذبا للمستثمرين األجانب.
وقفز مؤشـــر البورصة املصرية الرئيسي، 
والذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مدرجة أمس 
بأكثر من 2 باملئة لتصل مكاســـبه إلى نحو 10 

باملئة منذ بداية العام احلالي.

وقال رشاد عبده، رئيس قسم االقتصاد في 
األكادميية العربية للعلـــوم املالية واملصرفية 
لـ“العـــرب“، إن إجـــراءات البنك املركزي خالل 
األيـــام الثالثـــة املاضيـــة تعـــد ضربـــة قوية 
للمضاربني الذين يبيعون الدوالر في الســـوق 

املوازية.
وأضاف أنها تشجيع املستثمرين األجانب 
على االســـتثمار في مصر قبـــل انعقاد مؤمتر 
تنميـــة االقتصـــاد املصـــري  في مدينة شـــرم 

الشيخ في مارس املقبل.
وكشـــفت دراسة للمركز املصري للدراسات 
االقتصاديـــة أن اجلنيه املصـــري تراجع أمام 
الـــدوالر بنســـبة 23 باملئـــة خـــالل الفترة من 

ديسمبر 2010 إلى نوفمبر 2014.
وقال مســـؤول في إحدى شركات الصرافة 
وســـط بالقاهرة لـ“العرب“، إن ســـعر الدوالر 
وصل في السوق املوازية إلى نحو 7.92 جنيه، 

بعد قفزات الســـوق الرسمية، التي تعد األكبر 
في تاريخ ســـعر صـــرف الدوالرأمـــام اجلنيه 

املصري.
وأشـــار إلى أن هناك هدوءا تاما في حركة 
سوق الصرف، حيث متتنع العديد من شركات 
الصرافة عن بيع الدوالر للمواطنني ترّقبا ألي 
زيـــادات جديدة على مســـتوى ســـعر الصرف 

الرسمي.
ووصلت تقديرات معـــدل ”الدولرة“، وهي 
اجتـــاه املواطنـــني لتحويـــل مدخراتهـــم إلى 
الـــدوالر، لنحـــو 22.8 باملئة مـــن املدخرات في 

منتصف سبتمبر املاضي.
وقـــام البنـــك املركـــزي، أمـــس، بحمـــالت 
موســـعة للتفتيش على شـــركات الصرافة في 
أنحـــاء مصر لفحص دفاترهـــا ومراقبة حركة 
التداول في سعر صرف العمالت. وقال حسني 
صبور، رئيس جمعية رجال األعمال املصريني 

لـ“العرب“، إن رفع خفض قيمة اجلنيه سيؤدي 
إلى ارتفاع األســـعار وأن املســـتهلك ســـيدفع 

الثمن.
ورّجـــح أن ميتـــد تأثيـــر ذلـــك إلى ســـوق 
العقـــارات التـــي تســـتورد الكثير مـــن املواد 
األوليـــة. وتوقـــع أن ترتفع أســـعار الوحدات 

العقارية بنسبة 10 باملئة على األقل.
وأكدت أمنية حلمي، مديرة البحوث باملركز 
املصري للدراســـات االقتصادية لـ“العرب“، أن 
تراجع اجلنيه ســـيؤدي إلى ارتفاع التضخم، 

وخاصة أسعار الغذاء.

السعودية عازمة على إخراج منتجي النفط الهامشيني من األسواق

صندوق النقد يستثني الواليات املتحدة 

من خفض توقعات نمو االقتصاد العاملي

} الريــاض- قـــال محمد الصبان، املستشـــار 
الســـابق لوزارة النفط الســـعودية، أمس، إن 
بالده قد تســـمح بتراجع أســـعار النفط ألدنى 
مســـتويات ممكنة لدفع املنتجني الهامشـــيني 

إلى اخلروج من األسواق.
وتأتـــي تصريحات الصبـــان متناغمة مع 
تصريحات سابقة لوزير النفط السعودي علي 
النعيمـــي، أكد فيها في أكثر من مناســـبة على 
ضرورة إتاحة الفرصة للمنتجني األكثر كفاءة 

ملواصلة العمل واإلنتاج.
كما ســـبق للنعيمي أن أكد أن منظمة أوبك 
لن تخفض اإلنتاج حتى لو بلغ ســـعر البرميل 

20 دوالرا.
وأوضـــح الصبـــان أن بالده تريـــد الدفاع 
عن حصتها الســـوقية، مؤكدا أنها قادرة على 
التعامل مع هبوط أسعار النفط ملدة 8 سنوات 

علـــى أقـــل تقديـــر، دون احلاجة إلـــى خفض 
اإلنفاق احلكومي.

ويـــرى بعـــض احملللـــني أن تصريحـــات 
املسؤول الســـعودي السابق ال تأتي من فراغ، 
نظرا لقوة وضع االحتياطي املالي الســـعودي 
الكبيـــر، والذي قد ميكنها، مـــن حتمل تبعات 
الهبـــوط احلاد ألســـعار النفط رغـــم إمكانية 

تضررها بشكل أو بآخر.
وتعـــزز تصريحـــات الصبـــان حتليـــالت 
سابقة، قال فيها خبراء، إن متسك السعودية، 
أكبـــر دولة مصدرة للنفط فـــي العالم، باإلبقاء 
على ســـقف إنتاج منظمة أوبك احلالي، إجراء 

حلماية حصتها في السوق.
لكـــن بعـــض املراقبـــني الرتـــدادات هبوط 
أســـعار النفط على اقتصادات دول مثل إيران 
وروســـيا، اعتبروا اإلجراء السعودي من قبيل 

الضغـــط االقتصادي علـــى دول تختلف معها 
في ملفات الصراع في املنطقة وحتديدا، ملفي 

العراق وسوريا.
لكن الســـعودية نفت على لســـان النعيمي 
صحة تلك القراءة، موضحة أن تراجع أســـعار 
النفـــط هـــو نتيجـــة املضاربات في الســـوق، 
ونتيجة وفرة املعـــروض مقابل تراجع الطلب 
العاملي على النفط، إضافة إلى أن دوال منتجة 
للنفط من خارج أوبك هي من أغرق األســـواق  

وبالتالي ال دخل لها أو لدول أوبك في االنحدار 
السريع ألسعار النفط في السوق العاملية.

وتذهـــب قـــراءة أخـــرى إلـــى أن متســـك 
السعودية بسقف اإلنتاج احلالي للنفط، يدخل 
فـــي إطار حـــرب الطاقة مع الواليـــات املتحدة 
التي اســـتثمرت في الغاز الصخري رغم كلفته 
العالية، ورّفعت إنتاجها بشـــكل كبير للتقليل 

من اعتمادها على النفط العربي.  
ويرى مراقبون أن الرياض ليست مسؤولة 
عن خفض أســـعار النفط، ألنها من أكبر الدول 
التـــي خســـرت ماديـــا بســـبب هـــذا التراجع 
احلاد في األســـعار، مشـــيرين إلى أنها كانت 
تتحمل العبء األكبر في احلفاظ على األسعار 
واستقرار سوق النفط وذلك بالتزامها بجميع 
القرارات السابقة التي اتخذتها منظمة الدول 

املصدرة للبترول أوبك.

} واشــنطن - خّفض صنـــدوق النقد الدولي 
بشـــكل كبير، أمس، توقعاته لنمـــو االقتصاد 
العاملي وال ســـيما في منطقة اليورو والصني، 

رغم التحفيز الناجم عن هبوط أسعار النفط.
واســـتبعد أن ينمو الناجت احمللي العاملي 
بأكثر مـــن 3.5 باملئة في العـــام احلالي ونحو 
3.7 باملئة في عام 2016، ما يعكس في احلالتني 
خفضـــا بنســـبة 0.3 باملئة مقارنـــة بتوقعاته 

السابقة في أكتوبر املاضي.
وأكـــد الصنـــدوق فـــي تقريـــر موجـــز أن 
التراجع الكبير في أســـعار النفط الذي يشكل 
ربحـــا صافيا للنمـــو العاملي، لـــن يتمكن من 

العوامل السلبية ونقاط الضعف العميقة.
وأضـــاف أن االنهيـــار املذهل في أســـعار 
البرميـــل التي تراجعت بنســـبة 55 باملئة منذ 
يونيو ســـيفيد بشـــكل عام الدول املســـتوردة 
للنفـــط لكنه لـــن يخفي ”اخلالفـــات املتنامية“ 

بينها.
وتوقـــع أن تؤكد الواليـــات املتحدة دورها 
كمحرك لالقتصاد العاملي، ورفع توقعاته لنمو 

االقتصاد األميركي إلى 3.6 باملئة مقارنة بنحو 
3.1 باملئة في توقعات أكتوبر.

وخفـــض توقعاتـــه لنمـــو منطقـــة اليورو 
بنســـبة 0.2 باملئة ليضعها عنـــد 1.2 في العام 
احلالـــي، وقـــال إن املنطقـــة ســـتبقى عرضة 

ملخاطر االنكماش التي تبطئ نشاطها.
وجاءت الضربة الشديدة في توقعات منو 
االقتصـــاد الصيني التي خفضهـــا الصندوق 
بنســـبة 0.3 باملئـــة مقارنة بتوقعـــات أكتوبر 

ليضعها عند 6.8 باملئة خالل العام احلالي.
 كما ســـاءت التوقعات منـــذ أكتوبر للدول 
الناشـــئة. وأبـــدى تشـــاؤما حيـــال اقتصـــاد 
البرازيل الذي أضعفته هجرة رؤوس األموال، 
متوقعا أن يتفادى بالكاد االنكماش هذا العام 
وأال يتجـــاوز النمو نســـبة 0.3 باملئـــة مقارنة 

بنحو 1.4 باملئة في توقعات أكتوبر.
وتوقـــع الصنـــدوق أن ينكمـــش اقتصـــاد 
روســـيا بنسبة 3 باملئة بســـبب تدهور أسعار 
النفـــط والعقوبات االقتصاديـــة الغربية على 

خلفية أزمة أوكرانيا.
ملراسلة احملرر

business@alarab.co.uk

◄ تعقد دول الخليجي اجتماعا في 
الرياض، غدا الخميس، مع منظمة 
التجارة العالمية وممثلي االتحاد 
األوروبي لمناقشة االستراتيجية 

النفطية لدول الخليج، إضافة إلى 
تطورات أسواق الغاز العالمية.

◄ تعتزم شركة نستله السويسرية 
للصناعات الغذائية استثمار 

138 مليون دوالر في مصر خالل 
األعوام المقبلة. ورّجحت أن تسفر 

اإلصالحات االقتصادية التي 
اتخذتها البالد عن نتائج إيجابية.

◄ اتفق بنك ميزوهو الياباني 
وبنك اليابان للتعاون الدولي وبنك 
ستاندرد شارترد على تقديم قرض 

بقيمة 129 مليون دوالر لتمويل أكبر 
محطة للطاقة الشمسية في األردن 

بطاقة 52.5 ميغاواط.

◄ حققت شركة إيني اإليطالية 
كشفا نفطيا جديدا في الصحراء 

الغربية المصرية على بعد 300 
كيلومتر غرب مدينة اإلسكندرية. 

وقالت إنها حفرت بئرا سينتج 
بمعدل 2100 برميل يوميا.

◄ أكدت شركة تسويق للتطوير 
العقاري أنها تخطط لتنفيذ مشروع 

مشترك لبناء مجمع لألغراض 
السكنية والتجارية في إندونيسيا، 

يمتد على مساحة 1.3 مليون متر 
مربع وبقيمة 300 مليون دوالر.

◄ كشفت مصلحة الضرائب 
المصرية عن أن إجمالي المتأخرات 
الضريبية في مصر بلغت نحو 10.5 

مليار دوالر بنهاية العام الماضي، 
مقارنة بنحو 10.3 مليار دوالر في 

منتصف العام الماضي.

باختصار

وجه البنك املركزي ضربة جديدة ألســــــواق صرف الدوالر بعد إعالنه عن عطاء استثنائي 
مفاجئ، أمس، فرض من خالله خفضا جديدا لســــــعر اجلنيه. وقال مراقبون إن احلكومة 
تسعى لتشــــــجيع االســــــتثمار، عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق 

عادال.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.645.86

0.34%

سوق قطر

5.652.22

0.05%

سوق مسقط

11.862.32

0.25%

سوق السعودية

8.483.62

0.01%

سوق البحرين

1.436.18

0.30%

سوق دبي 

3.877.77

0.40%

سوق أبوظبي

4.525.78

0.91%
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توقعات بأن يدفع المستهلك ثمن خفض قيمة العملة المصرية

رشاد عبده: 

ضربة موجعة للمضاربني 

في العمالت األجنبية في 

السوق املوازية

عمرو علوبة: 

رفع سعر الدوالر يهدف 

لجذب االستثمارات األجنبية 

ودعم قطاع التصدير

إيهاب سعيد: 

البورصة الرابح األكبر من 

خفض قيمة الجنيه ألنه 

يزيد جاذبية األسهم

محمد الصبان:

السعودية قادرة على 

التعامل مع هبوط أسعار 

النفط ملدة 8 سنوات

توقعات صندوق النقد الدولي للنمو االقتصادي



} طهــران – ال ميتلـــك اإليرانيـــون تلفزيونا 
حكوميا شـــعبيا إو إعالما ميكـــن النظر إليه 
كمرآة كاشفة للواقع اإليراني، لكن بدال من ذلك 
يســـيطر املرشـــد األعلى للثورة علي خامنئي 
على اإلعالم الرسمي الذي يتحرك خارج إطار 

طموح الرئيس حسن روحاني وحكومته.
ولم يتوقف االســـتياء عند رجال السياسة 
اإليرانيـــة علـــى الرئيس واحلكومـــة فقط، بل 
امتـــد أيضا ليشـــمل رئيس مجمع تشـــخيص 

مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني.
واتهـــم رفســـنجاني مؤسســـة التلفزيون 
الرســـمي التي تخضع إلشراف املرشد األعلى 
للثورة اإليراني علي خامنئي ببث االختالفات 

داخل املجتمع اإليراني.
وقال فـــي ملتقى نبـــي الرحمـــة بطهران: 
”إن التلفزيـــون يســـاهم في بـــث البرامج التي 
تتســـبب في االختالفات بـــني األحزاب“. وكان 
التلفزيون اإليراني الـــذي ميتلك أكبر موازنة 
ماليـــة في البالد قد منع بث أي لقاء تلفزيوني 
مـــع رفســـنجاني منذ أحـــداث عـــام ٢٠٠٩ وقد 
أحيـــا التلفزيـــون مناســـبات وطنيـــة تتعلق 
بالثـــورة لم يســـتضف فيها رفســـنجاني رغم 
مطالبة الشـــخصيات السياســـية فـــي النظام 
في احلوارات املباشـــرة بضرورة االســـتعانة 
برفسنجاني باعتباره أحد األعضاء املشاركني 
بالفعـــل فـــي صناعة هـــذه األحـــداث. ويتهم 
األصوليون رفســـنجاني بالوقوف إلى جانب 

زعماء املعارضة عام ٢٠٠٩ ضد خامنئي.
وإلـــى جانب رفســـنجاني اتهـــم الرئيس 
حســـن روحانـــي التلفزيون بحجب أنشـــطة 
حكومتـــه، وقـــال في وقت ســـابق: ”إنـــه ولله 
احلمـــد فإن وســـائل اإلعـــالم األجنبيـــة تنقل 
نشـــاطات حكومتنا في جميـــع املجاالت، لكن 
التلفزيـــون اإليراني ال ينقـــل إال االنتقادات“.
وكان الوقت مبكـــرا عندما قرر احملافظون في 

اجلمهورية اإلســـالمية السيطرة على وسائل 
اإلعالم الرســـمية وتوجيهها خلدمة توجهات 

املرشد األعلى للثورة.
ولم يكن التلفزيون ميتلك األدوات احلديثة 
أو اإلمكانيات البشرية التي متكنه من احلفاظ 
علـــى أجندة النظـــام األيديولوجية وفي نفس 
الوقت الســـير في مســـارات الترفيـــه وتقدمي 
برامـــج تلفزيـــون الواقـــع وإبعـــاد االهتمام 
الشـــعبي عن القضايا السياسية التي تسعى 

املعارضة دائما إلى طرحها للنقاش.
وتوصلـــت جلنة شـــكلت في ربيـــع العام 
٢٠١٠ من نواب إيرانيـــني ورجال دين وخبراء 
فـــي اإلعالم إلى ضرورة إعادة تشـــكيل برامج 
التلفزيـــون الرســـمي، مـــع ”غـــزو“ فضائيات 
تبث من خارج البالد باللغة الفارســـية تسبب 

”تخريبا ثقافيا“.
وأدرك املســـؤولون في إيران أن املؤسسة 
قيـــم  بنقـــل  املكلفـــة  العمالقـــة  اإلعالميـــة 
اجلمهورية اإلســـالمية إلى اخلـــارج يعتريها 

التقـــادم، ولـــم يعد بوســـع اإليرانيني ســـوى 
متابعة القنوات الفضائية، معبرين عن قلقهم 
من وقوف التلفزيون الوطني يراقب التطورات 
دون تطـــور، فيما تقوم الشـــرطة بنزع أطباق 

”الساتاليت التلفزيوني“ عن أسطح املنازل.
وبعـــد ثـــالث ســـنوات أنهـــى التلفزيون 
اإليرانـــي معاجلـــة بعـــض النواقـــص رغـــم 
املشاكل االقتصادية في البالد، وأنفقت املوارد 
الالزمـــة لتكنولوجيا التلفزيون معززة بجودة 
الصوت والرؤية لكن دون تغييرات واسعة في 
احملتوى البرامجي، ســـوى ليونة في وسائل 

الترفيه والدعاية.
ويقول مهدي ســـيماتي أستاذ االتصاالت 
فـــي جامعة الينـــوي الشـــمالية: ”طهران غير 
قـــادرة على منع إشـــارات األقمـــار الصناعية 
من اخلارج، ال يوجد لديها خيار ســـوى الرد، 
على مدى سنوات قليلة نرى صورا ملونة على 
التلفزيون الرســـمي وموسيقى البوب، وإناثا 

تلونت وجوههن باملكياج“.

ومنـــذ العام ٢٠٠٧ تشـــغل إدارة التلفزيون 
اإليراني سبع قنوات أرضية وثالث فضائيات 
و١٢ قنـــاة وطنية محلية، و٣٣ قناة للمقاطعات 
وقناتي تلفزيون عبر اإلنترنت، إضافة إلى ١٠ 
قنـــوات إخبارية باللغة اإلنكليزية، حســـب ما 

ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.
وداخل إيران تبث القنوات بتقنيات رقمية 
وعالية اجلودة ”اتش دي“ عبر ٨ قنوات أطلقت 
قبل ٣ سنوات وتركز على التسوق واملواضيع 
الصحية والرسوم املتحركة، رغم انسداد أفق 
البـــث الدولي جراء العقوبـــات املفروضة على 

طهران.
وتظهر هذه التحوالت ابتعادا عن اخلطوط 
احلمـــراء األيديولوجيـــة اإليرانيـــة، ويقـــول 
ســـيماتي: ”العديد من البرامج مستوحاة من 
أخـــرى غربية، وبعـــض آخر يدبلـــج عروض 

مترجمة إلى اللغة الفارسية“.
ويعتبر ”بجمان“ أوســـع البرامج شـــعبية 
على شبكة الشباب ”القناة الثالثة“ ويستقطب 
جنوم كـــرة القدم فـــي البالد وميـــزج احلياة 

احلقيقية مع اخليالية.
وتقدم قناة األفـــالم، عروضا من هوليوود 
لكبـــار املمثلـــني مثـــل دينزل واشـــنطن وويل 
ســـميث ونيكول كيدمـــان وهاريســـون فورد، 
ونظـــرا إلـــى أن مشـــاهد اخلمـــر واجلنـــس 
واملخـــدرات ممنوعة في البـــالد إال أن برنامج 

حترير إيراني يسمح بتغطية هذه املشاهد.
وفي الوقت نفسه، فإن اجلماعات املتشددة 
مثـــل احلـــرس الثـــوري اإليرانـــي ومليشـــيا 
الباســـيج األيديولوجية حتـــاول اختبار طرق 

السيطرة على التلفزيون الرسمي.
وفي طهران واحملافظات تنظم ”الباسيج“ 
فعاليـــات في املســـاجد تدعـــو املواطنني إلى 
تســـليم الصحون الالقطة غير املشـــروعة في 
البـــالد (كلفتهـــا ١٢٠ دوالرا)، مقابل صناديق 
اللتقـــاط البـــث الرقمـــي اإليرانـــي (بكلفة ٣٠ 

دوالرا) ملشاهدة البرامج احمللية فقط.
ولالســـتدالل على ذلـــك، فقد قـــام لواء من 
احلرس الثوري في مقاطعة فارس في سبتمبر 
٢٠١٣ باســـتخدام الدبابات لتدمير ٨٠٠ صحن 
القط جرى جمعهـــا إلحياء الذكرى الســـنوية 

للحرب العراقية اإليرانية.

} أنقرة – تظل تركيا في ظل املمانعة الكبيرة 
التـــي تلقاها في كل مرة حتاول فيها االقتراب 
من مجلس التعاون من قبـــل القوى التقليدية 
املتمثلـــة فـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية 
واإلمـــارات العربية املتحـــدة والبحرين، على 
مناوراتهـــا من أجل التســـلل إلـــى املنطقة من 

خالل الكويت.
وزيارة وزيـــر اخلارجية التركـــي للكويت 
يـــوم األحـــد املاضي حتمـــل دالالت التحركات 
التركية وتعكس ما يختبئ في أجندة احلكومة 
احلالية من مكاسب العودة إلى منطقة اخلليج 
التـــي انعزلت عنهـــا على غيـــر إرادتها خالل 

العامني املاضيني.
وقـــال وزير اخلارجيـــة الكويتي الشـــيخ 
صباح خالد احلمد الصباح، أثناء اســـتقباله 
ألوغلو، إنه بحث مـــع وزير اخلارجية التركي 
آليـــات جديدة لتعزيـــز التعـــاون الثنائي في 
مختلـــف املجـــاالت، وعلـــى رأســـها التعاون 
في املجال العســـكري والصحي والســـياحي 

واملواصالت.
وأضاف فـــي مؤمتر صحفي مشـــترك مع 
نظيـــره التركـــي في الكويـــت أن املناقشـــات 
تناولت ســـبل تطوير أوجه التعاون والشراكة 

بني تركيا والكويت في مختلف املجاالت.
وأشـــار الوزيـــر الكويتـــي إلـــى أن معدل 
التبادل التجاري بـــني البلدين بلغ ٦٠٠ مليون 
دوالر العـــام املاضي، بزيادة ١٥٠ باملئة مقارنة 

بعام ٢٠١٠.
اســـتثمارات القطاع  وأوضـــح أن حجـــم 
اخلاص الكويتي في تركيا بلغ نحو ٢٫٥ مليار 

دوالر في كافة القطاعات.
وقـــال الصبـــاح: ”تركيا مقصد ســـياحي 
للمصطافـــني الكويتيـــني، ومعـــدل الرحـــالت 
اجلويـــة بـــني الدولتـــني وصل إلـــى ٣٨ رحلة 
أســـبوعيا، وهو ما يشـــير إلى مدى التواصل 

بني مواطني البلدين“.
وخـــالل العامـــني املاضيـــني غـــدت تركيا 
قبلـــة للكويتيني الراغبني في شـــراء عقارات، 
إذ حتولـــت إلى مالذ آمن لقاصدي الســـياحة 
واالســـتثمار من األفراد واألســـر والشـــركات 

في ظل تزايد االضطرابات في مصر وســـوريا 
ولبنـــان التـــي كانت متثـــل في الســـابق، إلى 

جانب دبي، وجهات تقليدية ألهل الكويت.
وأقرت تركيا مؤخرا تشـــريعات ســـمحت 
ملواطنـــي كثير من الـــدول، ومنها دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي، بشـــراء املنازل والشـــقق 
بال قيود. كما ســـمحت بتملك األراضي أيضا، 
وهـــو مـــا أزال عقبة كبيرة كانـــت حتول دون 
االســـتثمار، وســـمحت أيضا مبنح تأشيرات 
الدخول في املطار وحق اإلقامة ملدة معينة ملن 

ميتلك عقارات بها.
وتســـعى تركيا لتحقيق زيـــادة مطردة في 
أعداد الســـياحة القادمة إليها ســـنويا وتركز 
بشـــكل خاص على دول اخلليج النفطية التي 
تفضل كثير من أسرها السفر إلى تركيا عوضا 
عن دول أوروبـــا والواليات املتحدة، نظرا إلى 

القرب اجلغرافي وتشابه العادات والتقاليد.
وطبقا لبيانـــات وزارة الســـياحة التركية 
فإن عدد الســـياح األجانـــب الذين زاروا تركيا 
في األشـــهر العشـــرة األولى من العـــام ارتفع 
١٠٫٢ باملئة إلى ٣١٫٨ مليون ســـائح، وذلك رغم 

االحتجاجات التي شهدتها.
ورغـــم تنامـــي احلركة الســـياحية ومعدل 
االســـتثمارات اخلليجيـــة فـــي تركيـــا، تظـــل 
العالقات السياسية تتحرك داخل إطار ضيق، 

رمبا باستثناء قطر والكويت.
وجتمع أنقرة عالقات اســـتراتيجية تنبني 
فـــي مؤداهـــا علـــى دعـــم تنظيمات اإلســـالم 
السياســـي النابعة من األجنـــدة التي حتملها 
األســـرة احلاكمة في الدوحـــة، وهيمنة حزب 
العدالة والتنمية اإلســـالمي على الســـلطة في 

أنقرة.
لكن محـــاوالت التقارب مـــع الكويت طبقا 
حملللني تتصل مباشرة بنشاط جماعة اإلخوان 
املســـلمني املتزايـــد فـــي الدولـــة اخلليجيـــة 
الصغيرة التي يتمتع اإلسالميون فيها بنفوذ 

عميق.
وتقـــول تقاريـــر كويتية إن هنـــاك اتصاال 
مباشـــرا بـــني اإلخـــوان في الكويـــت وجهات 
تركيـــة حكوميـــة وأخـــرى تعمل حتـــت غطاء 
أهلي، وإن دعما مباشـــرا يصـــل إلى التنظيم 
ســـواء عن طريق تركيا أو بدرجـــة أقل (نظرا 

إلى القيود اخلليجية) عن طريق قطر.
وتنظيـــم اإلخوان املســـلمني فـــي الكويت 
ال يزال إلـــى اآلن يفضل العمل الســـري وعدم 
الكشـــف عـــن نواته وهويـــة قياداتـــه وحتى 
اإلعـــالن عـــن قانون ينظـــم األحـــزاب. فهناك 

صعوبـــة الوصول إلى معلومـــات دقيقة حول 
تفاصيـــل هيكليـــة هـــذه التيـــارات الدينيـــة 

وتنظيمها في الكويت.
وقـــد كشـــف محمد ســـالم الراشـــد، نائب 
رئيس حترير مجلـــة املجتمع التابعة جلمعية 
اإلصـــالح االجتماعي الواجهـــة األولى لعمل 
حركة اإلخوان املســـلمني في الكويت، صراحة 
في وقت ســـابق، عـــن أن تنظيـــم اإلخوان في 
الكويت يعول على قيادات شـــابة وقريبة أكثر 

إلى املدرسة التوافقية مع السلفية.
الدعم التركي لإلخوان في الكويت لم يرق 
على ما يبـــدو لقادة اخلليج. وعبـــرت تقارير 
ســـابقة عن حالة عدم الرضى، التي اشـــتركت 
مصر فيها، بشـــكل واضح بعدما فشلت تركيا 
في احلصول على مقعد بني األعضاء الدائمني 

في مجلس األمن. 

التقاريـــر قالـــت إن حتركات دبلوماســـية 
مصريـــة ســـعودية مكثفة كانت وراء الفشـــل 
التركـــي، وإن حربـــا بـــاردة تشـــتعل خلـــف 
الكواليـــس بني املعســـكر اإلقليمـــي املصري-

الســـعودي-اإلماراتي مـــن جهـــة واملعســـكر 
التركي-القطري من جهة أخرى.

ولم تكن التقارير وحدها هي من كشف عن 
القلـــق التركي العميق حول هـــذه التحركات، 
بل عبر جاويش أوغلو نفســـه عـــن هذا القلق 
عالنية حينما قال لنظيره الكويتي في املؤمتر 
الصحفـــي الذي عقـــد بينهمـــا: ”هناك بعض 
بلـــدان في منطقـــة اخلليج عملت ضـــد تركيا 
بســـبب انتقاداتنا (ملصر)، وهذا ليس صائبا، 
وإن أقدمت مصر على خطوات جتاه االستقرار 
فنحن سنحّســـن عالقاتنا معها“، دون ذكر من 
يقصـــد بتلـــك البلدان. ويخشـــى األتـــراك أن 

ينحصـــر تأثيرهـــم فـــي العالـــم العربي عقب 
عودة سفراء الســـعودية واإلمارات والبحرين 
إلـــى الدوحة مرة أخرى، بعـــد أن كانوا قد مت 
ســـحبهم في مارس املاضي، على خلفية اتهام 
الـــدول الثالث لقطـــر بعدم تنفيـــذ اتفاق وقع 
في الريـــاض فـــي نوفمبر املاضـــي، ويقضي 
بعـــدم التدخل في شـــؤون أي من دول مجلس 
التعـــاون، قبل أن تتمكن وســـاطة كويتية من 
التوصل يوم ١٧ أبريل املاضي، إلى اتفاق بني 

الدول اخلليجية على آلية لتنفيذ االتفاق.
كما أن املصاحلة املصرية القطرية بوساطة 
سعودية من املمكن أن تقضي على آمال أنقرة 
في التوغل في منطقة الشـــرق األوســـط بشكل 
عام، إلـــى جانب حتقيق تقدم في امللف الليبي 
الذي يحاول أردوغان لعب ورقة اإلســـالميني 

فيه كآخر عناصر التعويل في املنطقة.

تركيا تتسلل عائدة إلى الخليج فوق جسر الكويت

التلفزيون الرسمي اإليراني ال يدور بعيدا عن عمامة املرشد
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الكويت بديلة للدوحة لحمل أنقرة إلى املنطقة

[ المصالحة الخليجية تقلص قدرة أنقرة على الفعل السياسي [ إخوان الكويت بوابة مبتكرة لفك عزلة أردوغان في المنطقة

[ الدبابات كفيلة بعزل الشعب عن العالم الخارجي

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

جاويـــش أوغلـــو: هناك بعض 

الخليـــج  فـــي منطقـــة  بلـــدان 

بســـبب  تركيـــا  ضـــد  عملـــت 

انتقاداتنا ملصر

◄

◄ بعد شـــهر علـــى المجـــزرة التي 
ارتكبتها حركة طالبان الباكســـتانية 
في مدرســـة في بيشاور وأسفرت عن 
150 قتيال معظمهم من التالميذ بدأت 
نخبة مثقفة في المدن الباكســـتانية 
"اســـترداد  بهدف  صفوفهـــا  تجمـــع 
باكستان" من براثن التطرف والعنف، 

كما يقول ممثلوها.
ويعتبر مشهد هؤالء الناشطين 

الذين يحملون الفتات وشموعا خالل 
تجمعاتهم ضد التعصب الديني غير 
مألوف في بلد اعتاد على التظاهرات 

الحاشدة التي تنظمها الجماعات 
االسالمية وتسير على وقع الهتافات 

التي تردد الموت للغرب او الهند.
وفي حين يخوض الجيش 
الباكستاني حملة في المنطقة 
القبلية شمال غرب البالد ضد 
الحركات المسلحة المتمردة 

وعلى راسها حركة طالبان، يرى 
المعارضون التقدميون ان على 

الدولة بما فيها الجيش واألحزاب 
السياسية ان تفعل اكثر لضبط 
الجماعات االسالمية التي كانت 

تقليديا تتلقى الدعم من السلطات.
وحققت حركة "استرداد" 

باكستان نصرا صغيرا عندما 
تمكنت من اعادة فتح تحقيق إمام.
ولقيت هذه الحركة اقباال عبر 

وسائل التواصل االجتماعي وبدأت 
المجموعات التي تشترك في 

تفكيرها في المدن الرئيسية مثل 
الهور وكراتشي بتنسيق تحركاتها 

وإدانة المجموعات المتشددة 
الناشطة في هذه المناطق.

ويرى محللون ان بعض 
الجماعات المتشددة تلقى دعما 

من مؤسسات الدولة ألنها يمكن ان 
تستخدم لتوسيع نفوذ باكستان 

في الهند وافغانستان، وهي 
استراتيجية يريد التقدميون وضع 

حد لها.

يحــــــاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تكســــــير اجلليد الذي أخذ في التراكم حول 
عالقة بالده بدول اخلليج منذ سقوط حكم اإلخوان املسلمني في مصر صيف عام ٢٠١٣.

باختصار

هاشمي رفسنجاني: 

التلفزيون يساهم في 

بث برامج تتسبب في 

االختالفات بني االحزاب

التلفزيون اإليراني ذراع إعالمية ثورية للمحافظني

«تطرقنا بشكل خاص إلى كيفية االرتقاء بالعالقات الكويتية التركية 

املشـــتركة واملتميزة، خاصة على املســـتويني التجاري واالقتصادي، 

نظرا إلى التعاون الكبير القائم بني البلدين في هذا املجال». 

الشيخ صباح خالد احلمد الصباح 
وزير اخلارجية الكويتي

«أتوقـــع من اإلعالم الرســـمي أن يحتـــرم كافة القوميـــات واألديان 

واملذاهـــب في إيـــران، وأال تتـــم اإلســـاءة للقوميـــات واألديان في 

اإلعالم الرسمي من خالل األفالم واملسلسالت وسائر البرامج». 

عبداحلميد إسماعيل زهي 
إمام السنة في إقليم بلوشستان

«بينما كنت أعارض املحاكم العسكرية في املاضي بات اليوم أمن 

الشـــعب الباكســـتاني في رأس ســـلم األولويات وتتحمل الحكومة 

مسؤولية األمن في البالد».

سيد خورشيد أحمد شاه 
زعيم املعارضة في البرملان الباكستاني



} تونــس - بعد ثورات الربيـــع العربي 2011، 
برز دور اإلســـالم السياسي كبديل أيديولوجي 
لألنظمـــة الســـابقة التـــي لـــم تتمّيـــز بمالمح 
فكرية واضحة، لتلبســـها الحركات اإلسالمية 
عبـــر مضّخـــات إعالميـــة قويـــة ومدعومـــة، 
لبـــاس العلمانية، رغم أن تلـــك األنظمة لم تكن 
فعـــال علمانيـــة على مســـتوى نفـــاذ القوانين 
وبالوســـائل  العرفية.  األخالقية  والمنظومات 
نفســـها، قدمت تلك الحركات اإلسالمية نفسها 
للشـــعوب العربيـــة المعنية بما ســـمي الربيع 
العربـــي، علـــى أنهـــا المنقذ مـــن الصعوبات 
االجتماعيـــة واالقتصادية التي مرت بها خالل 
فترة تواُجد األنظمـــة الحاكمة، رغم االختالف 
الجوهـــري أحيانا الذي يمايـــز بين الحركات 
اإلســـالمية في كل من مصـــر واليمن وتونس 
والمغرب والجزائر وصوال إلى العراق وإيران.
ومع ذلـــك كان الهدف مشـــتركا بين جميع 
الحركات في دول الثورات، وهو قيام مشـــروع 
سياســـي يقوم علـــى الشـــرعية الدينية يدمج 
بين اإلســـالم كدين والسلطة السياسية كإدارة 
للدولة، وتطويع كّم هائل من التراث الديني من 
التأويـــل القرآني والتفســـيرات األيديولوجية 
للشـــريعة اإلســـالمية للهيمنة على الجماهير. 
وفي هـــذا اإلطـــار، يقـــول ســـالم عبدالجليل، 
الوكيـــل الســـابق لـــوزارة األوقـــاف المصرية 
لشـــؤون الدعوة إن ”اإلســـالم السياسي يمّثل 
تعبيرا عن وجود اتجاه فكري وسياسي داخل 
الحركة اإلسالمية، ولكن قادة هذا الفكر فشلوا 
فـــي محاولة إعـــادة بناء الخطاب اإلســـالمي 
بشـــكل وســـطي أمام الغرب، وبالتالي أصبح 
تيار اإلســـالم السياسي مركزا للشتات الفكري 

والرؤية المتناقضة في الفكر واألهداف“.
ويشـــير ســـالم عبدالجليل إلى أن حركات 
اإلســـالم السياســـي في العالـــم العربي، تزعم 
أنها متســـقة فكريـــا، ولكن الواقـــع يقول إنها 

هات، ودّلل  متباينة على كافة األصعدة والتوجُّ
على كالمه بحركة حماس في فلسطين، وحزب 
الله في لبنان، والجبهة اإلســـالمية لإلنقاذ في 
الجزائر، أو حتى النظام الجمهوري اإلسالمي 
في إيران، ويرى أن جميع هذه الحركات لديها 
خيـــارات أيديولوجيـــة ُمتعـــددة في اإلســـالم 
السياســـي، ويتجلـــى أيضـــا فـــي الخطـــاب 
اإلســـالمي، لكنها قد تشـــترك فقط في سلسلة 
من العناصر األساسية التي تربط بين مفاهيم 
الدعـــوة من وجهة نظر أخالقية حول اإلصالح 
اإلســـالمي، إال أنها تتبنى فكرا ُمتشددا يعكس 

نظرة سوداء حول مفهوم اإلسالم الحقيقي.
إن العنصـــر األيديولوجـــي هـــو القاســـم 
المشـــترك فـــي خطـــاب األحـــزاب والحركات 
اإلسالمية التي ترغب في السلطة، والتي ترى 
أن الدين هو السبيل الوحيد إلخضاع الشعوب، 
أو إلضفاء الشرعية على النظام السياسي، مع 
التأكيد على العنصـــر األخالقي واالجتماعي، 

باعتباره المحور الرئيسي للعمل السياسي.
وقد أتقنت الحركات اإلســـالمية بترســـانة 
مـــن الشـــيوخ والمراجـــع الموهومـــة التـــي 
صنعتها وســـائل اإلعالم الموجهة والممولة، 
مهّمة نقل الخطاب النظـــري الديني إلى جملة 
من القواعد المستحدثة في تفاصيل السلوكات 
الحيايتة، وتطويع مقاصد الشريعة إلى إرادة 
سياسية أفقدت تلك المقاصد عمقها ومتانتها، 
فأســـقطها خطاب شـــيوخ الحركات اإلسالمية 
فـــي المجـــال السياســـي اليومـــي والمتعلق 

باإلدارة وإدارة الدواليب.
 ويوضح سعد الدين الهاللي، أستاذ الفقه 
المقـــارن بكلية الشـــريعة والقانـــون بجامعة 
األزهر، مســـألة خيـــار العنف الـــذي يعد أبرز 
مثـــال في تشـــويه حقيقـــة الشـــريعة وربطها 
بالسياســـة، قائال إن الهجوم اإلرهابي المرّوع 
علـــى المجلة الفرنســـية الســـاخرة ”شـــارلي 
إيبدو“، أثار مرة أخرى ســـؤاال حـــول ارتباط 
الُعنف باإلســـالم، السيما أن كل حادث إرهابي 
في الغرب يكون مصحوبا بشـــعارات وتعابير 
إسالمية، مثل ”الله أكبر“ أو ”النصر لإلسالم“، 
لالحتفـــال بعنفهم الدموي، وأضـــاف الهاللي 
قائال ”لألســـف يكون اإلســـالم والمسلمون هم 

الضحايا“.

ويؤكـــد الهاللـــي أن العديـــد مـــن القـــادة 
المســـلمين وعلمـــاء الدين في جميـــع أنحاء 
العالـــم، اســـتنكروا الهجـــوم علـــى المجلـــة 
ام  الفرنســـية، لكـــن ال يـــزال العديد مـــن الحكَّ
اســـتغالله  يحاولون  اإلســـالمية  والحكومات 
واســـتنادا إلى استطالعات  ألســـباب أنانية. 
الـــرأي العـــام، فـــإن العوامل الرئيســـية التي 
واإلرهـــاب،  التطـــرف  نمـــو  فـــي  ســـاهمت 
وجود سياســـة قمعيـــة داخل الـــدول العربية 
ب الســـلفي  واإلســـالمية، وغلو خطاب التعصُّ
على حســـاب الخطـــاب المعتدل. وهنا شـــّدد 
الهاللي على أهمية أن يتخذ علماء المسلمين 
خطوات ملموسة وُمحددة من أجل تحييد هذه 
العوامـــل وتصحيح مفهوم الخطـــاب الديني 

الوسطي.
وفي الســـاحة السياســـية الداخلية، يقود 
القمـــع والفســـاد والبطالـــة ونقـــص التعليم 
والفقر والظروف الصحية الســـيئة، إلى إدراك 
المدخل األسلم لعالج ظاهرة اإلرهاب وإمكانية 
اتخـــاذ خطوات ملموســـة نحو التطـــرف. إذ 

تشـــير اإلحصائيات إلى ارتفاع معدل البطالة 
الـــذي يتراوح بيـــن 25 و50 بالمئـــة في معظم 
البلـــدان العربية واإلســـالمية، وهـــو ما خلق 
نفورا وغضبا بين الشـــباب اليائس والدولة، 
وقد يجد الشـــاب نفســـه جنديا في المنظمات 
اإلرهابيـــة، بما في ذلك الدولة اإلســـالمية في 
العراق والشام ”داعش“، أو بين صفوف تنظيم 
القاعدة في شـــبه الجزيرة العربية وغيرها من 

التنظيمات المسلحة.
وقد أظهرت اســـتطالعات الـــرأي العام في 
الـــدول العربية واإلســـالمية، أن السياســـات 
األميركيـــة تجاه العـــرب والمســـلمين خلقت 

بدورها شـــرخا خطيرا بين الواليات المتحدة 
األميركية والعالم اإلســـالمي، السيما أنه بات 
ينظـــر إليها، أميـــركا، بأنها تحارب اإلســـالم 
خاصة بعـــد كل ما قامت به مـــن غزوات منها 
احتالل العـــراق في العـــام 2003، الذي أصبح 
مرتعـــا إليـــران، باإلضافة إلـــى موقفها الداعم 
الســـتمرار االحتـــالل اإلســـرائيلي لألراضـــي 
الفلســـطينية، وهو مـــا دفع جميـــع الحركات 
ضد  اإلســـالمية المتطرفـــة إلعـــالن ”الجهاد“ 
الغرب وضدهـــا (أميركا) وذلـــك لخلق صراع 
وجهاديين  موهوم بيـــن الغرب ”المســـتعمر“ 
إرهابييـــن عوض أن تكـــون المعركة الحقيقية 
بيـــن التوق إلـــى التحرر الوطني واســـتعمار 
إمبريالي. وقد أكد عديد الباحثين في الحركات 
اإلسالمية أن الجماعات الرئيسية التي تتبنى 
الفكـــر الجهـــادي، ليـــس مســـتبعدا أن تكون 
مدعومة بشـــكل أو بآخر من األميركان نفسهم، 
لتأييـــد تعّلة الغرب في الســـيطرة على العالم، 
وهـــي محاربـــة لإلرهاب فـــي إطار ســـيناريو 

”صنع العدو ومالحقته“.

} القاهــرة - بـــدأ اســـتهداف رجـــال القوات 
المســـلحة فـــي ســـيناء، مـــع قـــدوم الرئيس 
المعزول محمد مرسي إلى الحكم، وذلك بتنفيذ 
عملية رفح التي راح ضحيتها 23 مجّندا أثناء 
تناولهـــم طعـــام اإلفطار في رمضـــان، وكانت 
العمليـــة الثانية خطف عشـــرات الجنود، وتم 

اإلفراج عنهم بعد المفاوضات. 
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم 
ألول مرة منذ حرب أكتوبر، اســـتهداف قطعة 
حربية تابعة للقوات البحرية في دمياط، إال أن 
العملية األبرز في سلسلة العمليات اإلرهابية 
هي مهاجمـــة كمين ”كـــرم القواديس“، والتي 

خّلفت 25 قتيال وعشرات المصابين. 
وقد صـــدرت عدة تقاريـــر عالمية، تصنف 
مصر على أنها أصبحت مركزا رئيسيا لتدريب 
المســـلحين الجهادييـــن، وكان مـــن أبرزهـــا 
التقرير الـــذي أصدرته المخابـــرات األلمانية 

إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
وأعلنـــت القوات المســـلحة عـــن عمليتها 
لتطهير ســـيناء من البؤر اإلرهابية، ونجحت 
فـــي تحقيـــق تقدم كبيـــر وقتل العشـــرات من 
ُمســـتمرة  العمليـــة  ومازالـــت  المســـلحين، 
في ظـــل صعوبات ِعـــدة تمثلهـــا التضاريس 
الجيـــوش  علـــى  يصعـــب  وبيئـــة  الوعـــرة، 
النظاميـــة التعاُمل معهـــا، خاصة أنها تحوي 
تركيبة ســـكانية ُمعّقدة اســـتغلتها الجماعات 
اإلســـالمية المتطرفة استغالل مثاليا للتواري 
واالجتمـــاع والتدريب واســـتقطاب العناصر. 
ويقـــول اللواء عادل ســـليمان، مديـــر منتدى 
الحـــوار االســـتراتيجي فـــي هـــذا الســـياق، 
المســـلحة  الجماعـــات  وأداء  أســـلوب  إن 
والتنظيمات الجهادية في مصر شـــهد تطورا 
نوعيـــا كبيـــرا ”حّولهـــا من جماعـــات محلية 
إلى تنظيمات دوليـــة تتمّتع بإمكانيات قتالية 
عالية وُقدرات استخباراتية وتمويلية كبيرة، 

ممـــا جعل الحـــرب ضد هـــذه الجماعات أكثر 
شراســـة“. وفي إطار البحـــث في تاريخ تطور 
هـــذه الجماعات اإلســـالمية المتطرفة، والتي 
خاضـــت تجربة خاصة بها رغم أنها ولدت من 
رحم الجماعـــة األم (اإلخوان المســـلمين) في 
ســـبعينات القرن الماضي، وجب التفريق في 
تقييم أداء التنظيمات الجهادية في مصر بين 
مرحلتين، وذلك حسب معيار ظهور ما يسمى 

بداعش في الشرق العربي.
فالمرحلـــة األولى هي مرحلـــة البداية قبل 
االنضمام إلى تنظيم الدولة اإلسالمية وبداية 
عمليات القوات المســـلحة في ســـيناء، والتي 
كانـــت العمليـــات فيهـــا محدودة، تســـتهدف 
ضباطـــا وجنـــودا مـــن الجيـــش والشـــرطة، 
باستخدام أسلحة رشاشة خفيفة وقاصف ”آر 
بي جي“، في حين بـــدأت المرحلة الثانية مع 
إعالن جماعة أنصار بيت المقدس والجماعات 
الجهادية في ســـيناء، انضمامهـــا إلى تنظيم 
الدولة اإلســـالمية في العراق والشام ومبايعة 
أبـــي بكر البغـــدادي، حيث تغير اســـمها إلى 
الدولة اإلسالمية ”والية ســـيناء“، وقد تزاَمن 
ذلك مع بـــدء عمليـــات القوات المســـلحة في 

سيناء لتطهيرها من البؤر اإلرهابية.
 وقد أكد الخبير طلعت موسى، المستشار 
العســـكري بأكاديميـــة ناصـــر بالقاهـــرة، أن 
الجهاديين استغلوا دخول الجيش إلى سيناء 
لتأليب الناس وخلق حاضنة شعبية ساعدتهم 

ك والتخفي، مّمـــا أدى إلى حدوث  علـــى التحرُّ
تطّور نوعـــي في أدائهـــم التنظيمي ودقة في 
التنفيذ، باإلضافة إلى أسلوبهم الهجومي، ما 
جعـــل عملياتهم في تلـــك المرحلة، تكون أكثر 

قوة ودموية. 
وقد شهدت ســـاحة المواجهات في سيناء 
اســـتخدام األســـلحة الثقيلة، وتنفيذ عمليات 
كبيـــرة كُمهاجمـــة كميـــن ”كـــرم القواديس“، 
والـــذي قتل فيه العشـــرات من جنـــود القوات 
المســـلحة. ويشـــير الخبير طلعت موسى إلى 
أن الجماعـــات الجهادية وّســـعت مـــن نطاق 
المواجهات ونّوعت أســـاليب وطرق الهجوم، 
بهدف تشـــتيت جهود األمنيين وعدم تركيزهم 
على منطقة ســـيناء فقط، فشهدت مصر وألول 
مرة منذ حرب أكتوبـــر، ُمهاجمة زورق حربي 
تابـــع للقـــوات البحرية فـــي دميـــاط، ومقتل 
وفقدان العشـــرات مـــن جنود البحريـــة، مّما 
عكـــس ُقدرات تلك الجماعات ودرايتها العالية 

بفنون وأساليب الحرب.
بخصـــوص  االســـتيضاح  مـــن  ولمزيـــد 
مســـألة التدريب العالي الـــذي تحظى به تلك 

الميليشـــيات اإلســـالمية المتطرفة، أفاد أيمن 
فايد، وهو قيادي ســـابق فـــي تنظيم القاعدة، 
أن عناصر تلك الجماعـــات يخضعون لبرامج 
تدريبيـــة ُمكثفـــة مـــن لياقة بدنيـــة وتدريبات 
عســـكرية، باإلضافة إلى اســـتخدام األسلحة 
الثقيلة واإلعداد النفسي والمعنوي والديني، 
وهذا ما ظهر في العمليات التي قامت بها تلك 
التنظيمـــات في الفترة األخيرة، والتي أظهرت 
ُقدرات تلك الجماعات العسكرية والتسليحية. 
ســـيناء  ”تضاريـــس  أن  فايـــد  ويوضـــح 
وجبالهـــا الوعـــرة توّفـــر البيئـــة المناســـبة 
لتدريـــب عناصـــر تلـــك الجماعـــات بعيدا عن 
أعيـــن قوات األمـــن“، الفتًا إلى أن ُمعســـكرات 
تدريب الجهاديين تنتشر في أماكن ُمتفرقة في 
ســـيناء، لعل أبرزها ثالثة ُمعسكرات رئيسية، 
أحدهـــم في شـــمال قرية الجفـــن، والثاني في 
أقصى شـــمال مدينة العريش، والثالث بقرية 

الجورة.
وتفيـــد معلومات بـــأن هناك عـــدة عوامل 
داخلية ساعدت على ظهور تلك التنظيمات من 

اضطرابات سياسية وانفالت أمني.

13 اإلربعاء 2015/01/21 - السنة 37 العدد 9804

إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

الغرب أحسن استغالل اإلسالميني لتطويع عنفهم في مشروعه االستعماري

داعش يحول إرهابيي مصر من جماعة محلية إلى تنظيم دولي

ليس هناك شــــــك في أن اإلسالم السياســــــي أصبح واحدًا من األيديولوجيات في العالم 
العربي خالل الوقت احلاضر، ليس فقط كالعب سياسي، ولكن كباّث لسموم خطاب ديني 
وسياســــــي واجتماعي وثقافي، ينهل من أفكار قادته املؤسسني ومن جميع حركات العالم 
اإلســــــالمي التي نقلت أفكارهــــــم وطّورتها حتى تكون ُمالئمة للوضع الراهن وللسياســــــة 

الغربية التي أحسنت استغالل إرهاب اإلسالم السياسي.

أظهرت العمليات التي قام بها تنظيم أنصار بيت املقدس واجلماعات اجلهادية في سيناء 
وغيرها، درجة عالية من التسليح والُقدرات التنظيمية التي مكنت هذه التنظيمات واجلماعة 
من اإليقاع برجال اجليش والشــــــرطة وقتل العشرات منهم في هجمات ُمتفرقة وُمتنّوعة، 
ــــــة تدريب عناصر تلك اجلماعات وأماكن  وهو ما يطرح العديد من التســــــاؤالت حول كيفي

تدريبهم، وقدرتهم على استخدام األسلحة الثقيلة للقيام بعمليات نوعية غير تقليدية.

 اإلسالم السياسي الشيعي يعد من منفذي سياسة تقسيم املنطقة بممارساته الطائفية التصفوية

[ مضخمات إعالمية وشيوخ سخروا لتقوية اإلسالم السياسي [ أميركا تستغل اإلسالميين كعدو موهوم للسيطرة على العالم

◄ أحرق حوالي مئتين من 
السلفيين الجهاديين تظاهروا أمام 

المركز الثقافي الفرنسي في غزة، 
العلم الفرنسي، وهّددوا بمهاجمة 

الفرنسيين القاطنين هناك.

◄ تمكن الجيش الكامروني 
من تحرير 20 رهينة من أصل 

70 اختطفتهم حركة بوكو حرام 
اإلسالمية في هجومها األخير على 

الحدود الكامرونية النيجيرية.

◄ أعلنت السلطات األردنية 
القبض على المنظر الجهادي أحمد 

بوادي الذي أشهر دعمه لداعش 
حاضا أتباعه على االنضمام إليها.

◄ دعت جماعة اإلخوان المسلمين 
باسم ما يسمى تحالف دعم 
الشرعية إلى القيام مجددا 

بمظاهرات في شوارع مصر، 
للمطالبة بإطالق سراح سجنائها.

◄ تعهد وزراء خارجية دول 
االتحاد األوروبي، بالتصدي 

للمتشددين اإلسالميين العائدين 
من سوريا والعراق، بطرق أفضل 

دون سن قوانين جديدة.

◄ قال وزير الداخلية اإليطالي، 
أنجيلينو ألفانو، إن بالده طردت 

تسعة جهاديين مشتبه بأنهم على 
صلة بتنظيم الدولة اإلسالمية من 

بينهم 5 تونسيين.

◄ بدأت أمس الثالثاء وقائع 
محاكمة إسالمي يشتبه في صلته 

باإلرهاب أمام محكمة مدينة 
ميونيخ األلمانية بإجراءات أمنية 

مشددة.

الجماعات املسلحة أصبحت تقوم 

لفئة  تنتمي  احترافية  بعمليات 

تسلحت  أن  بعد  الدولي  اإلرهــاب 

وتدربت جيدا

◄

أتــقــن تطويع  الــحــركــي  اإلســـالم 

تكتيكاته  لصالح  الديني  التراث 

السياسية الطامعة في السلطة 

بتعسف وعنف

◄

واالجتماعي  االقتصادي  الوضع 

واليأس والجهل من أهم العوامل 

ــتــطــرف  أيـــضـــا فــــي انـــتـــشـــار ال

واإلرهاب

◄

باختصار

«إعالن ما يســـمى داعش للخالفة اإلسالمية في العراق ليس سوى 

تمهيـــد لتقســـيم العراق فعليا، ونحن ال نعتبـــر أن هذه الخطوة في 

صالح العراق واإلسالم بأي حال من األحوال».
حارث الضاري
رئيس هيئة العلماء املسلمني في العراق

«خالل الفترة األخيرة تطور داعش بشكل كبير وأعلن أنه تنظيم 

دولـــة خالفة إســـالمية، وتلك هـــي الفكرة امللهمـــة للمجموعات 

املتطرفة في مصر». 
نبيل نعيم
جهادي مصري سابق

«هنـــاك ثـــورة فعليـــة كانت تحـــدث في العـــراق، ولـــدت من رحم 

املقاومـــة التـــي واجهـــت األميركان، لكـــن داعش مثـــل الطابور 

الخامس ألميركا وإيران إلجهاض تلك الثورة». 
يورغن تودنهوفر
برملاني أملاني سابق وخبير في شؤون العراق

تنظيم أنصار بيت المقدس، بعد مبايعته داعش، تصبح عملياته أشد دموية وإرهابا

ّ
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ملراسلة احملرر
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مالك بن نبي

محتفى به ببيروت

عياش يحياوي يرصد مكانة الناقة عند البدوي اإلماراتي

} بــريوت – فـــي تقليد ثقافـــي، وجريا على 
عادتهـــا فـــي مطلع كل ســـنة ميالديـــة، قامت 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بتصميم 
طابـــع صغيـــر يوضع علـــى الغـــالف الخلفي 
لجميـــع مطبوعاتها للعام 2015، ويضّم صورة 
ألحد المبدعيـــن العرب الكبار مـــن أبناء هذه 

األمة.
في هذا العام اختارت المؤسســـة العربية 
للدراســـات والنشـــر أن يكـــون المفكر العربي 
اإلســـالمي مالـــك بـــن نبـــي مـــن الجمهورية 
الجزائرية شـــخصية العام الثقافية، بالتوازي 
مع اختيار مدينة قســـطنطينة عاصمة للثقافة 
العربيـــة للعام 2015، وهـــي المدينة التي ولد 

فيها.
ُيعـــّد المفكـــر الجزائـــري مالـــك بـــن نبي 
أحـــد ُرّواد النهضـــة الفكريـــة اإلســـالمية في 
القرن العشـــرين وُيمكن اعتبـــاره امتَدادا البن 
خلدون، ويعّد مـــن أكثر المفكرين المعاصرين 
الذيـــن نّبهوا إلى ضرورة العناية بمشـــكالت 

الحضارة.

رضاب هنار

} يبـــّرر عيـــاش يحيـــاوي بحثه فـــي توطئة 
الكتاب مشـــيرا إلى أن االقتراب من الناقة هو 
اقتراب من األمومة في أصفى حاالتها وأكثف 
معاني التضحية والعطاء من دون طلب لمقابل 
معلوم أو غير معلوم. وهو اقتراب من وجدان 
البدوي الذي تشـــكل الناقة مركزا وجوديا في 
تقلبـــات حياته. مبينا أنه وما إن تّم تأســـيس 
دعائـــم دولة االتحاد حتى أصبح لإلبل عموما 

وللناقة خصوصا موقع استراتيجي في مسار 
التنمية االقتصادية والسياحية.

ويقول: «يتناول الكتاب تحليال للناقة األم، 
المضحية في الشـــعر النبطـــي اإلماراتي في 
سبيل االســـتمرار الحيوي لمالكها وجماعته، 
بحوارهـــا وحياتها وجهدها الخـــارق إلنقاذ 
راكبها من الموت في الصحراء عطشا وجوعا، 
ولتحويل عطاء جسدها من حليب ولحم ووبر 
إلى طاقة تمنح البدوي القدرة على االستمرار. 
ويتنـــاول الكتاب طبيعـــة العالقة بين البدوي 

اإلماراتي مـــن صورتها المثالية إلى صورتها 
المتوترة، ويقف باحثا في أسباب ذلك التوتر 
خاصة بعد التحوالت التـــي طرأت على حياة 
البدو عند ظهور البترول وقيام دولة اإلمارات 
بمؤسســـاتها التنمويـــة. ويخصـــص الكتاب 
مســـاحة لجمال الناقة وصفاتهـــا التي تغّنى 
بها الشـــعراء النبطيـــون، والتداخل المجازي 

بين جمال الناقة وجمال المرأة».
يحتوي البحث على عـــدة مداخل تبدأ من 
الناقة المقدسة وتنتهي بمزاينة بينونة لإلبل 
2014 وبأســـماء وصفات النـــوق. لكنه يبحث 
ضمـــن فصل ”الناقـــة ـ المـــرأة ـ الجمال“ في 
كيفيـــة ترويض العرب لهذا الكائن الوحشـــي 
األســـطوري ليصبح جميال في نظره وجميال 
فـــي نظر أحفـــاده العـــرب من بعـــده. طارحا 
ســـؤال: لمـــاذا اجتمعت النون وحـــرف العلة 

األلف والقاف وتاء التأنيث المربوطة لتشـــكل 
اسم هذا الكائن األنثوي؟

أمـــا األمثلة الشـــعرية التي تطـــّرق عياش 
يحيـــاوي إليها، فهي كثيـــرة ومتنوعة تميزت 
وباختـــالف  تناوالتهـــا  باختـــالف  جميعهـــا 
قائليها. مثال جاء على لســـان ســـالم الجمري 
الذي قـــال مؤكدا أن ناقته ال تنحني وهي ذات 

سلوك حسن.
أيضـــا يحـــاول الكتـــاب أن يتطـــرق إلى 
دخـــول الناقة فـــي فلســـفة الهويـــة الوطنية 
اإلماراتيـــة. ما جعلها واحدة مـــن أبرز معالم 
بيئـــة اإلمـــارات، وقامـــت ألجلهـــا العديد من 
المسابقات والمهرجانات كان أحدها مهرجان 
الظفرة الذي حاز على متابعة إعالمية عالمية، 
باعتباره يجســـد الموروث الحـــي لواحد من 

الشعوب.

ونة املصباحي حسّ

} فـــي ملحقهـــا األدبـــي األســـبوعي الصادر 
يـــوم الجمعة 16 ينايـــر 2015، أصدرت جريدة 
”لومونـــد“ الفرنســـّية ملفـــا تضّمـــن تعاليق 
كتاب فرنسيين معروفين وغير فرنسيين على 

الحدث المذكور.
وفي رسالة وجهها إلى ابنته التي شاركت 
في مســـيرة 11 يناير الضخمة، كتب لوكليزيو 
الحائـــز على جائزة نوبل لـــآلداب، والمتزوج 
من ســـيدة مـــن الصحـــراء المغربيـــة، يقول: 
”اخترت أن تشـــاركي فـــي المظاهـــرة الكبرى 
ضّد العملّيات اإلرهابّية. أنا سعيد بأن تكوني 
حاضـــرة في صفـــوف كّل الذين شـــاركوا في 
المســـيرة ضّد التطـــرف األعمـــى للمتزمتين. 
كنت أرغب فـــي أن أكون إلى جانبك غير أنني 
كنت بعيدا، وعلّي أن أقول لك إني أشعر أنني  
شخت بالقدر الذي ال يسمح لي بالمشاركة في 

هذه التظاهرة التي مشى فيها كثيرون“.

الهبوط إلى الجحيم

في مكان آخر من رســـالته، كتب لوكليزيو 
يقول: ”ثالثـــة قتلة ولدوا وكبروا في فرنســـا 
رّوعوا العالم بوحشـــّية جريمتهـــم، غير أنهم 
ليسوا متوحشين؛ هم يشـــبهون أولئك الذين 
نلتقي بهم في ســـائر األيام، وفـــي كّل لحظة، 
فـــي المعهد، وفي قطار أألنفـــاق، وفي الحياة 
اليومّية. وفي لحظة مـــا من حياتهم انجرفوا 
إلـــى الجريمة بســـبب عالقاتهم الســـيئة مع 
آخرين، أو ألنهم لم ينجحوا في دراســـتهم، أو 
ألن الحيـــاة من حولهم لم تمنحهم أّي شـــيء 

ســـوى عالم مغلق ال مـــكان لهم فيـــه، كما هم 
يظنون“.

ويواصـــل: ”أول هّبة لالنتقـــام أحرقتهم، 
ظانيـــن أنه دين ما هم متعلقـــون به، في حين 
أنـــه ال يعـــدو إال أن يكون اســـتالبا وارتهانا. 
هـــذا الهبوط إلـــى الجحيم هو الـــذي يتحتم 

إيقافه وإّال فإن هذه المسيرة 
ســـتكون  الكبيرة  الجماعية 
بمثابـــة اللحظـــة العابـــرة، 
وبالتالـــي لن تغّير شـــيئا. ال 
بـــّد مـــن تحطيـــم الغيتوات، 
وفتح األبواب، ومنح كّل واحد 
من ســـكان هذه البالد حظه في 
واالستماع إلى صوته،  الحياة، 
وال بّد أن نتعلـــم منه بنفس قدر 
مـــا يتعلمه هو مـــن اآلخرين. وال 
بّد مـــن وضع حّد لظهـــور ما هو 
غريـــب وهجين داخل األمة. وال بّد 
من معالجة بـــؤس العقول للقضاء 
على المرض الذي يقّوض األســـس 

الديمقراطية لمجتمعنا“.
ووصف الكاتب األلباني إسماعيل كاداريه 
بـ“القاسية والدرامّية“  جريمة ”شارلي إيبدو“ 
قائال إنهـــا ”أصابـــت أوروبا فـــي الصميم“، 
وأضـــاف صاحـــب رائعـــة ”جنـــرال الجيش 
الميـــت“ يقـــول: ”صحيح أننا نعتبـــر أوروبا 

القـــارة التـــي اســـتفادت أكثر مـــن غيرها من 
القارات، ومـــن خيرات الكـــون، لكن في نفس 
الوقـــت هي التي أعطت أكثر لآلخرين. ويمكن 
أن نقول إن ما منحته أوروبا ينتمي إلى حلقة 
واحدة، هي حلقة القيم الروحية، أي الفلسفة 
وحرية  والديمقراطية  واألدب  والفـــن 
التعبير التي بسببها تّم ضربها في 

الصميم“.
وفـــي الحوار الذي ُأجري معه، 
أشـــار الكاتـــب الجزائـــري كمال 
داوود صاحـــب رواية ”مارســـو، 
تحقيق مضاد“، التي كادت تفوز 
المرموقة  ”غونكـــور“  بجائـــزة 
”لعـــام 2014 بـــأن األمـــر ثقافّي 
أساسا. فالمرء ال يولد تكفيريا 
وجهاديـــا، وإنما يصبح كذلك 
بســـبب كتب أو أفـــكار. لذلك 
ال بّد مـــن مواصلـــة الكتابة 
والرسم  والغناء لكي يتعرف 
الطفل الذي يأتي إلى العالم 
على أفـــكار مختلفـــة عن تلك 
التـــي تحّرض علـــى القتل وترهيـــب اآلخرين 

سواء باسم الدين أو باسم شيء آخر“.
وأضاف كمال داوود قائال: ”المشـــكلة في 
الجزائـــر هي أننا ال نملـــك أيديولوجيا بديلة 
لألصولية اإلســـالمية. وإذا ما كان الواحد في 

السابعة عشرة من عمره، أي في سّن المطلق، 
فكيف يكون؟ إن األصولية اإلســـالمية تلتهمه، 
ويصبـــح رهينة لها لتنتقل في جســـده، وفي 
تربيته الجنسية وفي حياته، وفي عالقاته مع 
اآلخرين. في األفق ليس هناك أي شـــيء، إنها 

الكارثة الفلسفية في العالم العربي“.

ال للسياسة التأديبية

 الكاتـــب واألكاديمـــي الفرنســـي 
المرمـــوق أنطوان كابانيـــون يرى أن 
بحادثة  مقارنة جريمة ”شارلي إيبدو“ 
الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001 في 
نيويورك قد تحجب الكثير من الحقائق 
والسياسة  الفرنســـي  بالواقع  المتعلقة 
الداخليـــة الفرنســـية. فمقترفـــو جريمة 
السابع من يناير 2015  لم يأتوا من خارج 
فرنســـا مثلما هو الحال بالنسبة لمنفذي 
هجمـــات 11 ســـبتمبر، الذين قدمـــوا إلى 

الواليات المتحدة كسّياح.
والمفزع في األمر أن الشـــابين األخوين 
كواشـــي ولدا ودرسا في المدارس الفرنسية 
من دون أن يتمكـــن كل واحد منهما من قراءة 
الكلمات، ومن قراءة الصور بطريقة  صحيحة. 
والمفزع كذلك أن العائلة والمدرسة والمجتمع 
فشلوا جميعا في تربيتهما حتى ال ينساقا إلى 

الجريمة والعنف، وفشلوا في أن يرسخوا في 
كيانيهما المعاني العميقة والحقيقية للثقافة 
الفرنســـية، والمتمثلـــة فـــي ســـخرية رابليه، 

وحكمة مونتاني، وتسامح فولتير.
أمـــا الكاتـــب األميركـــي راســـل بانكـــس 
فيعتقد أن هناك تشـــابها بيـــن هجمة الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر 2001، وجريمة السابع من 
ينايـــر 2015. الفـــرق الوحيـــد بينهمـــا هو أن 
األولـــى كانـــت هجمة ضّد 
الرأســـمالية المتمثلة في 
برجي التجـــارة العالمي 
الثانية  أمـــا  بنيويورك. 
فكانت جريمة ضد حرية 
التعبير التي تتميز بها 
والمجتمعـــات  الـــدول 

الغربية.
راســـل  وحـــّذر 
بانكـــس فرنســـا من 
سياســـة  انتهـــاج 
تأديبيـــة ضّد بلدان 
فعلت  مثلما  أخرى 
المتحدة  الواليات 
بـــل  األميركيـــة، 
عليها أن تعاقب مقترفي الجريمة 
اإلرهابية، وتتبع من يساندهم فعليا. هذا هو 

المطلوب منها فقط وال غير.

كتاب عالميون بفرنسا يرفعون أصواتهم ضد اإلرهاب والتطرف

مثلمــــــا كان احلال بعــــــد الهجمة اإلرهابية 
ــــــي هزت الواليات املتحدة األميركية في  الت
احلادي عشر من شهر سبتمبر عام 2001، 
تشهد فرنسا راهنا سيال من املقاالت ومن 
املواقــــــف والتصريحات املتصلة باجلرمية 
البشــــــعة التي ذهب ضحّيتها 12 صحافيا 
ــــــدة ”شــــــارلي إيبدو“  ــــــون فــــــي جري يعمل

الساخرة.

[ لوكليزيو يساند مشاركة ابنته  في مسيرة 11 يناير  [ راسل بانكس يحذر فرنسا من انتهاج سياسة تأديبية

لوكليزيو وإسماعيل كاداريه وكمال داوود وراسل بانكس: ال بد من معالجة بؤس العقول للقضاء على املرض الذي يقوض األسس الديمقراطية ملجتمعاتنا

امرأة تلتقط صورة أمام منحوتة األكريليك لدب، في ساحة سان فرانسيسكو دي أسيس في هافانا، ضمن مشروع {الثقافة من أجل السالم}

افتتح، بجازان الســـعودية، املعرض التشكيلي الشخصي للفنان 

عبدالوهاب عطيف، وذلك بمركـــز كادي مول التجاري، واملقام 

بالتزامن مع مهرجان جازان الشتوي السابع.

قـــال الروائـــي الفلســـطيني عاطف أبوســـيف مرشـــح {البوكر}، 

إنه بســـبب الحصار ال يمتلك نســـخة من روايته {حيـــاة معلقة}، 

الصادرة عن دار {األهلية للنشر والتوزيع} في األردن.

سيصدر عن دار {العلوم للنشر والتوزيع}، ديوان {األسد الحلو}

للشاعر ميســـرة صالح الدين، ومن املقرر طرح الديوان بمعرض 

القاهرة الدولي للكتاب في نهاية الشهر الحالي.

◄ استضافت مكتبة البلد، 
بالقاهرة، لقاء لمناقشة وتوقيع 

كتاب ”القرآن وثالوث االستبداد“، 
للباحث نشأت جعفر، بحضور عدد 

من الباحثين والمثقفين.

◄ أعلنت اللجنة المنظمة 
للمهرجان الدولي للموسيقى بجبل 

طارق، عن موعد انطالق الدورة 
الرابعة لهذا المهرجان، ابتداء من 

18 يونيو القادم، بمشاركة بارزة 
لفنانين من طنجة.

◄ يقيم بيت ثقافة النصر، التابع 
إلقليم القناة وسيناء الثقافي، 

مجموعة من المحاضرات 
التثقيفية في الفترة من 18 إلى 27 

يناير الجاري.

◄ يدشن معهد جوته، بالقاهرة،  
يوم الخميس 22 يناير الجاري، 

مشروع ”مكتبة القهوة“ الذي 
يهدف إلى تأسيس نموذج جديد 
لربط األنشطة الثقافية باألعمال 

التجارية في الصعيد، وذلك 
بحضور الكاتب أحمد مراد 

ومسؤولين بعدد من دور النشر. 

◄ عن دار ”سليكي أخوين للطباعة 
والنشر واإلعالميات“، بطنجة،  

صدر كتاب  بعنوان ”البرق وحلم 
المطر: قراءات في القصة العربية 

القصيرة جدا“. تأليف المغربية 
نادية األزمي.

◄ صدرت حديثا الطبعة األولى 
من كتاب يحمل عنوان ”لظى 

المواجع وندى البدائع“، للكاتب 
حنا ميخائيل سالمة نعمان، في 

268 صفحة من القطع الكبير.

باختصار

في كتابه ”الناقة في الشعر النبطي باإلمارات: مقامات األمومة ومسرات اجلمال“، الصادر 
ــــــب اجلزائري عياش يحياوي، عن  عــــــن املجلس الوطني لإلعالم في أبوظبي، يبحث الكات
ــــــذ تاريخ التباريح الصحراوية العالية حيث كان  ــــــالت الناقة في الثقافة اإلماراتية، من متثي

الترحال النمط السائد في الوضع املعيشي عند اإلماراتيني.

ودرسا  ولدا  كواشي  األخــوان 

الفرنسية، دون  في املدارس 

أن يتمكن كل واحد منهما من 

قراءة الكلمات

 ◄

ّ
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◄ اشتكى الفنانون في تركيا من 
ازدياد ضغوط السلطة اإلسالمية 
المحافظة عليهم، كسحب بعض 
من روائع أحد الموسيقيين من 

األوركسترا الرئاسية وتطهير نص 
مسرحي من إيحاءاته الجنسية.

◄ أعلنت جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر عن إغالق باب 

المشاركة في مسابقة التصوير 
الضوئي الدولية ”النخلة في عيون 

العالم“ في دورتها السادسة.

◄ تم تنصيب الدكتور أحمد عقلة 
العنزي في مهمته الجديدة بالمنظمة 
اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم 

(إيسيسكو)، مديرا للثقافة واالتصال 
في مقرها الدائم بالرباط.

◄ أسفرت الجهود المصرية 
الدبلوماسية عن موافقة إدارة 

جامعة لوفن البلجيكية بإعادة هيكل 
عظمي بشري يرجع تاريخه إلى 

35 ألف سنة ق.م. كان قد خرج إلى 
بلجيكا بعد أن تم الكشف عنه عام 

1980 بنزلة خاطر في سوهاج.

◄ أعلنت جمعية أصدقاء األديب 
الراحل علي أحمد باكثير نتائج 

مسابقته األدبية لعام 2014، حيث 
باركت للفائزين في كل المجاالت، 

وحددت يوم اإلثنين 26 يناير 2015 
موعدا لتوزيع الجوائز.

باختصار

أعلـــن الروائـــي الهنـــدي بيرومـــال موروغـــان عن وفاتـــه كممارس 

للكتابـــة اإلبداعيـــة إثـــر قيـــام متظاهريـــن ينتمـــون إلـــى اليمني 

الهندوسي بتهديد حياته، والتحريض الطائفي ضد كتاباته.

صدرت حديثا عن دار {ن} للنشـــر، رواية بعنوان {الرباط األســـود} 

للكاتبة ســـلمى فايد، ومن املقرر أن تشـــارك الـــدار بهذه الرواية 

في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السادسة واألربعني

بدأت مؤسســـة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري 

التحضير للموسم الثامن ملهرجان ربيع الشعر العربي في الكويت، 

والذي سيقام في ٢٩ مارس ٢٠١٥.

جاسم المطير

} الهــاي -  موضوع التطرف والغلو ال شـــك 
أنـــه على غاية مـــن األهمية، خاصـــة في فترة 
حرجـــة يمّر بهـــا العالم كله في تلك الســـاعة، 
التي تصاعد فيها إرهاب العناصر اإلســـالمية 
المتطرفة بكل نباتاتها ومساراتها؛ من تنظيم 
القاعدة إلى جبهـــة النصرة، وداعش المولود 
فـــي العـــراق وبالد الشـــام بأشـــنات مكروهة 
الرائحة. وقـــد خلف اإلرهابيـــون المتطرفون 
جريمة كبـــرى في مدينة باريـــس التي تحمل 
أجنحة الحرية الزرقاء فـــي القارة األوروبية، 
حيـــث أن مجموعـــة صغيـــرة العدد شـــديدة 
العدوان والخطر، تشبثت بالجريمة، فقتلت 17 

مواطنا فرنسيا في يوم واحد.

 تراث التطرف

في ظل الطقس الممطـــر بالهاي والطقس 
النـــاري بباريـــس وجد العراقيـــون في مدينة 
العدالـــة، والقانون، والمهندســـين، والعلماء، 
والشعراء، وأصحاب الماليين أنهم أمام تحّد 
كبيـــر لعبور العتبـــة الصعبة لحضـــور ندوة 
تبحث في أصول الغلو وحّدة التطرف وسهول 
الحريـــة. تعّلم العراقيون من الهولنديين أن ال 
يوقفهم شـــيء من أخبار الدنيا الملتهبة أو ال 
طقـــس رديء عـــن العمل والنشـــاط؛ ال حّر وال 
بـــرد، وال مطر مهما كان غزيـــرا، يمنع الناس 
فـــي هولندا عن نشـــاط منتدى علمـــي. بروح 
التوثب العراقي، فاقوا كل المتوقع في تحّدي 
غضـــب الطقس الســـاخط. لقـــد حافظوا على 
الوعـــد الطيب بالدقة التامة، وبحضور كثيف، 
ليشاركوا جميعا في االستماع والمناقشة، مع 
ضيف غزيـــر المعرفة التراثيـــة، قدم من لندن 
متنشـــقا ضوع التراث العربي واإلسالمي عن 

التطرف الديني في التاريخ والحاضر.
بدأ الدكتـــور الخيون محاضرتـــه بتذكير 
جمهـــرة الحاضرين بنهر دجلـــة، حيث افتتح 
محاضرته بأربع أبيات ليســـت من الغزل، بل 
من الشـــوارد المليحة المســـتقيمة مع تركيب 
مضمـــون محاضرته. اختار ســـبوطة الشـــعر 
وجزالـــة المعاني من قصيدة الشـــاعر العظيم 

التي  محمد مهـــدي الجواهري ”المقصـــورة“ 
كان مســـتهلها ”ودجلة إذ فار أذّيها / كما ُحّم 

ذو حرد فاغتلى“.
أدخـــل في الحال إلى مســـامع الحاضرين 
أوصـــاف المنظر األول عن محافـــل ”التطرف 
القديمة حيث تركز تدوير المحاضرة  والغلو“ 

على ظاهرة ”الحمس“.
الحق أقول إنني لم أكن أعرف شيئا ال عن 
معنـــى كلمة الحمس وال عن أهل الحمس، لكن 
ســـرعان ما بّين لنا المحاضـــر معنى الحمس 
وأهلـــه. لقـــد تبّين أن ”األحمس“ هو الشـــديد 
الصلـــب في الدين والقتال، كما أورده الخيون 
عن صحاح العالم اللغوي المعروف إسماعيل 

بن حّماد اْلَجْوَهري (توفي 393 هجري).
استرسل رشيد الخيون في القول واألمثلة 
منغمســـا في تقديم المعلومة تلو األخرى من 
التاريـــخ العربـــي- اإلســـالمي الموثق. كانت 
المعلومات تترى فـــي أقواله عن متون ”الغلو 
والتطرف“، متحدثـــا أوال عن الحمس، لينتقل 
بنا إلـــى أخبار مكة وأخبـــار قريش ويتحدث 
عن شـــرائع كثيرة، وصوال إلى بعض األحداث 
العربيـــة- اإلســـالمية القديمة في مـــا يتعلق 

بـ“دولة الملثمين“.
 كمـــا قـــّدم ملخـــص نظرتـــه عـــن نموذج 
الغلو والتشـــدد في أفكار ابـــن تيمية، وصوال 
إلـــى الخمينـــي مـــرورا بدولـــة ”المرابطين“ 
في المغـــرب (448 هـ)، ليكشـــف مدى التطرف 
الديني في نظام ”الحســـبة“ مع أنه كان مفيدا 
في المعامالت اإلسالمية باألسواق، لكنه يبدو 

في العصر الحالي عنيفا.

خطر العقيدة

لـــم يســـمح الباحث لنفســـه أن يمـــّر على 
التشـــدد والغلو مـــن دون أن يذكـــر محمد بن 
عبدالوهـــاب زعيم الوهابية، ثـــم قّدم خالصة 

معاني التطرف والغلّو بالقول: 
”التطـــرف لم يســـتخدم قديمـــا كمصطلح 
يفيد التشدد أو الغلو لكن نجده في القواميس 
ما يشـــير إلى هذا المعنى، فمـــن يقول طرفت 
الناقة فمعنى ذلك أنها تطّرفت أي رعت أطراف 

المراعي ولم تختلط بالنوق“.
 أما الغلّو فقد أوضحه بمعان كثيرة منها: 
غـــال في األمر يغلو غلوا أي جـــاوز فيه الحد. 
غـــال الســـعر أي ارتفـــع، غال الســـهم وغلوت 
بالســـهم أي رميت به أبعد ما تقدر، والغلواء 
ســـرعة الشـــباب وأوله، تغالى لحم الناقة إذا 
ارتفع، وذهبوا الغلو، وأضاف أنه موجود في 
كل مناحي الحياة، مثال إن الذين ماتوا عشقا 

كانوا مغــالين.  

كمـــا أكد أن أخطر أنواع الغلّو من الناحية 
االجتماعية هو الغلو الديني بشـــقيه من حيث 
العقيدة والعبادة، وقد أشـــار القرآن إلى شأن 
العبـــادة أو العملـــي من التطـــرف والغلو في 
ســـورة النســـاء اآلية 171: ”يا َأْهـــَل اْلِكَتاِب ال 
َتْغُلـــوا ِفي ِديِنُكْم َوال َتُقوُلوا َعَلى اللِه ِإالَّ اْلَحقَّ 
َما اْلَمِســـيُح ِعيَســـى اْبُن َمْرَيَم َرُســـوُل اللِه  ِإنَّ
َوَكِلَمُتـــُه”. وأوضـــح أن تكويـــن أي حزب على 
أســـاس عقيدة مـــا من العقائـــد الدينية يؤدي 
بشـــكل من األشـــكال إلى نوع خطير من أنواع 
التطرف، ألن المتطرفيـــن يصبحون مطالبين 
بتطبيـــق الشـــريعة متكلمين باســـم الله، كما 
ان نوعـــا آخر من التطـــرف يمكن ان يظهر في 

أحزاب غير دينية.
أما أســـباب نشـــوء التطرف والغلو فهي: 
1 - الخطـــاب الدينـــي المتشـــدد.  2 - الفقـــر 
الثقافي والعلمي بين أفراد الشعب. 3 - الواقع 

االجتماعي المنقسم مذهبيا وعشائريا.
بهـــذه الصـــور الدقيقة اســـتطاع رشـــيد 
الخيـــون أن يربـــط بين التـــراث والمعاصرة، 
حيـــث يعاني الوطـــن العراقي كلـــه من ظالم 
التطـــرف بســـواد شـــعارات دولـــة الخالفـــة 
اإلســـالمية (داعش)، حين هجمت في العاشر 
من يونيو الماضي من أسراب وحشية دموية 
متطرفة بـــدءا من محافظة نينـــوى، كان غّلها 

قاسيا بأشد أنواع القسوة على أرواح الناس 
وأراضيهم وأعراضهم وأمالكهم، في مســـاحة 
واســـعة شملت ثلث مســـاحة العراق، فامتزج 
الســـواد بين دجلة والفـــرات، كما امتزج فيها 
دم المســـلم مـــع أخيـــه المســـيحي والكردي 
واإليزيـــدي وغيرهم. وضاع فـــي هذه الغزوة 
الهمجية الغسق العراقي الذي سيظل منتظرا 

فجر تحرير كل شبر من األرض العراقية.
قبـــل اختتـــام األمســـية تعـــددت أســـئلة 
ومداخالت الحاضرين حول المعرفة التراثية- 
التاريخية التـــي قّدمها المحاضـــر. وتطرقت 
أجوبتـــه إلـــى مزيـــد مـــن شـــرح المواضيع 
التـــي تحّدث فيها وعنها، بمـــا فيها مواضيع 
سياســـية معاصرة عـــن الغلّو الـــذي يزأر في 
الوقـــت الراهـــن بأمكنـــة مختلفة مـــن العالم. 
كان الخيون حريصا علـــى تمحيص ومقارنة 
أجوبته بأســـلوب جـــّذاب، وبوســـامة تعبير 
فيه نكهة التـــراث وفكاهة المعاصرة، دون أّي 
غموض وبال غـــوص في التعميم والتفاصيل، 
فكان قادرا من خاللها أن يبين حقائق تاريخية 
كثيرة مسندة إلى منهجه في توثيق المعلومة 
وأحمرهـــا وأبيضها.  بأســـودها  التاريخيـــة 
وأنهـــى كالمـــه األخيـــر بتلخيـــص لمعانـــي 
التطرف والغلـــّو المنتخبة بعنايـــة، وبأمثلة 

وثيرة للسائلين والمعقبين.

 [ رشيد الخيون يفتح نافذة بين التراث العربي والواقع المعاصر في محاضرة بالهاي

الغلو والتطرف في مدينة االعتدال والقانون

ــــــرة، مصحوبة برياح عاتية  ــــــة الهاي يوم 10 - 1 - 2015 تشــــــهد أمطارا غزي ــــــت مدين كان
فرضت على الســــــيارات التحرك بحيطة وهدوء، حسب توجيهات شرطة املرور، التي تقوم 
ــــــر الراديو والتلفزيون. في تلك الســــــاعة كنُت وصاحبي نظــــــن أن قلة حتت هذا  ببثهــــــا عب
الطقس الغاضب واملتطرف سيشــــــارك في أمسية االستماع إلى محاضرة الدكتور رشيد 

اخليون عن ”التطرف والغلو“.

املحاضـــر قدم ملخـــص نظرته 

عن نموذج الغلو والتشـــدد في 

أفـــكار ابـــن تيميـــة وصـــوال إلى 

الخميني مرورا باملرابطني

 ◄

للقراء آراء@
● أحمد: السمة الغالبة ألدب كافكا هي 

االستسالم والخنوع لألمر الواقع، فهو في 
المحاكمة لم يسأل عن سبب اتهامه ولم 

يعترض، بل كان يحاول أن يثبت براءته من 
هذه التهمة. وفي المسخ كذلك لم يعترض 
على حاِله الغريب، بل إنه أول ما اكتشف 

تحّوله، بدأ يبّث محاوالته البائسة في التأقلم 
مع وضعه الجديد، ولم يسأل نفسه كيف 

ولماذا حدث هذا.

● محمود عجيز: ما أجمل عبثية الرواية التي 

تصف عبثية الحياة، وأنت تقرأ تشعر بأنك 
تغرق، وتختنق ويضيق صدرك بالصفحات، 

تريد أن تغلقها وتكملها في نفس الوقت. 
كافكا عالمه ساحر عبثي. رواية فيها من 

لكامو، فهي تسرد األحداث  رائحة ”الغريب“ 
بدقة ويشعر فيها القارئ بالغرابة والمتعة.

● هبة غرباوي: ما أعجبنى فى الرواية هو 

أسلوب كافكا وجمله المعقدة الطويلة 
الرصينة، ولكن ال يصعب عليك فهمها أو 
الشرود عنها، عند قراءتي لها ظننت أنها 

مسرحية تدور أمامي، بفضل وصفه المتميز 
للمالبس واألماكن والجّو المحيط، وأيضا 
اإلضاءات التي اختلفت من مكان إلى آخر. 

رواية إنسانية امتزجت فيها كل مفردات 
األمل واليأس والتسلط والحرية. أراها من 

أفضل ما قرأت.

● محمد الشواف: هل تعرف أن كافكا كتبها 

في ليلة واحدة، من العاشرة مساء حتى 
السادسة صباحا، المقطوعات الفنية الفريدة 
فقط هي التي لها مثل هذه الّسمة. فهو محّير 

حقا، من أديب يكتب رواية مثل هذه في 
ليلة واحدة دون انقطاع. ال أشك أنه نفسه 

ال يعرف مدى رمزيتها وماذا أراد بها، فهو 
لم يرسم الشخصيات ولم يوزع أدوارها 

في الشكل النمطي المعهود، ولم يستخدم 
المسودات.

● أسامة عالم: هذه ليست رواية للقارئ 
المتوسط. لقد كتبها كافكا في يوم وليلة دون 
توقف، وأوصى بإحراقها بعد مماته، وكأنها 
تعويذة حياته القصيرة، لتصاب من اللحظة 

األولى معه بلعنتها. بالطبع ال أقصد أبدا 
المعنى السّيئ المالزم للفظ اللعنة. فالحب 
لعنة والحياة نفسها ربما اللعنة األهم لدى 
البشر. تحكي الرواية عن تورط السيد ”ك“ 
في تهمة ال يعلمها ولن تعلمها أنت أيضا 

كقارئ على مدار صفحات العمل الفذ.

● محمد حسام: جميل أن نبحر في عالم 

العبقري كافكا وهو يصور العالقات 
اإلنسانية، الهدف من الرواية ليس معرفة 

جريمة ”ك“،  بقدر ما هو تصوير للعالقات 
بين البشر في وقت األزمات. هنالك نقاط 

حيرتني أولها عالقة ”ك“ بالقس في الفصل 9 
وقصة حارس البوابة. الرواية بالنسبة إلّي 

ممتعة جدا أثرت في تفكيري.

● ضياء سواحلي: كافكا يصطنع عالما كامال 

داخل دماغه، بقوانينه وشخصياته العجيبة 
ودوافعهم الغريبة، وبالتالي فهو يكتب طبقا 

لما يدور في رأسه، فتبرز األحداث طبيعية 
ومنطقية ومتسلسلة حسب العالم الذي  

يتعرف عليه القارئ كلما تعّمق في الرواية، 
بينما هي في الواقع مدهشة بطريقة معقّدة، 

وهذا ما يتركه ماسكا بالكتاب ساعات طويلة 
يستكشف خاللها العالم، ويتابع أحداث 

الرواية ويحللها.

● أمان محمد: لم أقرأ إال رواية المسخ، تلك 
الرواية اإلبداعية التي سحرتني بأسلوب 

كاتبها، تلك القصة اإلنسانية الرائعة، التي 
تجمع بين الخيال في تحول بطلها إلى 

صرصار، أو إلى حشرة، والواقع وهو تعامل 
أسرته معه، ورغبتهم العارمة في التخلص 

منه عندما يصبح عبئا عليهم، مع أنهم كانوا 
عبئا عليه في الماضي.

● سما زيادة: ”المحاكمة“ رائعة يعّري فيها 

كافكا بأسلوبه العبثي فساد المجتمعات 
وأنظمتها ومحاولتها التحكم في األفراد 
ومصيرهم والتالعب بحقوقهم، بل سلب 

كل الحقوق منهم وتضييق الخناق على من 
يواجه هذا العبث، ويقرر عدم االنصياع له 
مثلما حدث مع ”ك“ بقتله في آخر الرواية.

● أحمد عوف: لعّل ما أكسبت الرواية رونقها 
وجمالها ومن ثّم شهرتها العالمية، أو كان 
سببا في شيوعها، تلك الفلسفة في مجمل 
تفاصيلها. والغموض الذي يكتنف قضية 

جوزيف ك، والتيه الذي يعتليه دائما، 
ويعتلي خيال القارئ أيضا، قد يكون كل 

ذلك مشابها لموقف الفرد من أحداث الحياة 
ومصائبها التي تحل عليه بين الحين 

واآلخر.

● محمد صفوت: قبل قراءتها كنت شخص 

سطحيا لي نظرة تفاؤلية بلهاء للكون، 
ومع الوقت وتوالي األحداث اكتشفت أن 

كل إنسان على هذه األرض في تعامله مع 
القدر و البالء صورة مطابقة لـ"جوزيف ك" 
الشخصية الرئيسية في رواية المحاكمة. 

رواية مدهشة فعال إلى الىن ال أستطيع فك 
طالسم سحرها. 

] فرانز كافكا (1883-
1924) كاتب تشيكي 

يهودي كتب باأللمانية، 
هو رائد الكتابة 

الكابوسية. يعّد أحد 
أفضل أدباء األلمانية 

في فن الرواية والقصة 
القصيرة. أهّم أعماله 

رواية ”الحكم“ و“الغائب“ التي لم ينهها، 
وقد نشرت بعد موته على يد صديقه المقرب 

ماكس برود.

] ”المحاكمة“ و“المسخ“ روايتان فريدتان 
من أهم أعمال فرانتس كافكا اإلبداعية، ومن 

صفوة اإلبداع الروائي العالمي في القرن 
العشرين. روايتان ال تشبهان أي عمل سابق 

بل ال تشبه إحداهما األخرى. ُتعّريان المصير 
اإلنساني العادي بال إنشائية وال شعارات، 

كما رآه كافكا.

المحاكمة والمسخ

فرانز كافكا

ترجمة محمد أبورحمة

الهيئة العامة لقصور 

الثقافة

املفاضلة الخاطئة

أبوبكر العيادي

} حتى اآلن، وقـــد طوينا من القرن الجديد 
أزيد من ُعشـــره، ال يزال االهتمام عندنا في 
تونس مقصورا على أدباء ما بين الحربين، 
ســـواء في الشـــعر (الشـــابي) أو في األدب 
الســـردي (الدوعاجي والمســـعدي)، بل إن 
األحفاد يدرســـون اليوم ما درسه أجدادهم 
في فجر االســـتقالل، وكأن البالد عقمت منذ 

ذلك التاريخ. 
والسبب أن النقاد والدارسين ال يملكون 
جـــرأة التعاطـــي مـــع األســـماء ”الجديدة“ 
(التي قضـــى بعضها نحبه وجاوز معظمها 
الستين) ألنها في ظنهم غير ناضجة بالقدر 
الكافـــي، أو هم يفضلون اجترار ما كّرســـه 
أســـاتذتهم، ومن َثّم ال نقرأ في أدبياتهم غير 
تمجيد المتقّدمين وتعظيم كتب الســـالفين، 
وإن كان فـــي كتب المحدثين مـــا هو أعَظم 

فائدة.
وفي هـــذه المفاضلة خروج عن المنطق 
السليم، إذ ال ُيعقل أن يكون جيل من الناس 
أفضل من غيره لمجّرد الســـْبق الزمني، وال 
أن يكون التفّوق والعبقرّية حكرين على قوم 

دون قوم أو عصر دون عصر. 
وكنا نحســـب أن هذه المســـألة حسمت 
منـــذ القـــدم، فالقدامـــى تعاملوا مـــع اآلثار 
األدبية دون تغليب ســـابق على الحق. يقول 
ابن قتيبة في مقّدمة ”الشـــعر والشـــعراء“: 
”لـــم أقِصْد فيما ذكرُتُه من شـــعِر كّل شـــاعر 
ســـبيل َمن َقّلد أو اسَتحَســـَن باسِتحســـاِن 
ِم منهم بعيِن  غيِره، وال نَظـــْرُت إلى المتقـــدِّ
ـــر منهم بعين  اإلجـــالِل لتَقّدِمـــه وال المتأخِّ
اِالحتقاِر لتأّخِره، بل نظرُت بعين الَعْدِل إلى 
الفريقْيـــن، وأعطْيُت ُكّالً حّقـــه، ووّفْرُت عليه 
ه. فإني رأيُت من ُعَلمائنا َمن يســـتجيُد  َحظَّ
الشـــعَر السخيَف لتَقّدِم قائِله، وُيْرِذُل الشعَر 
الرصيـــَن وال عيـــَب لُه عنـــَده إال أنه قيَل في 
زمانـــه ورأى قائَله، ولم يقُصِر اللُه الشـــعَر 
والعلـــَم والبالغـــَة على زمـــٍن دوَن زمن، وال 
َخـــصَّ بـــِه قوًمـــا دوَن قـــوم، بل جَعـــَل ذلك 

مقسوًما بين ِعباِده“.
وهو مـــا عّبر عنـــه الجاِحـــُظ أيضا في 
قولـــه: ”وقـــد رأيُت ناًســـا منهـــم ُيَبْهِرجوَن 
أشـــعاَر الموّلدين، ويسَتسِقطوَن َمن َرواها، 
ولـــم أَر ذلـــك َقـــطُّ إال في راويٍة للشـــعر غيِر 
بصيـــٍر بجوَهِر ما ُيروى. ولـــو كان لُه َبَصٌر 
َلعـــَرف موِضـــَع الجيـِّد ِمّمْن كــــان، وفي أيِّ 

زماٍن كان“.
المســـعودي في كتاِب ”التنبيه“  وكذلك 
حيـــن انتقد تلـــك الطائفة وقـــّدر أن رأيها ال 
يعبـــأ به كبـــاُر الناس، حيث يقـــول: ”وإنما 
العمُل على َذوي النظِر والتأّمِل الذين أعَطْوا 
ُه من العدل، فلم يرَفعوا اْلُمتقّدَم  كلَّ شيٍء حقَّ
إذا كان ناقًصـــا، ولم ُينِقصـــوا المتأّخَر إذا 
ـــُف الكتُب  كان كامـــًال. فِلمْثـــِل هـــؤالِء ُتَصنَّ

ُن العلوم“. وُتَدوَّ

* كاتب من تونس مقيم بباريس

رشيد الخيون استطاع بصور دقيقة أن يربط بين التراث واللحظة الحاضرة



زكي الصدير

} انطلقت فكرة المشروع -الذي شارك فيه 50 
فنانا وفنانة من العراق والسعودية والكويت 
والبحرين واإلمارات وعمان- من مقترح قّدمه 
الموســـوي  أحمد  البحرينـــي  الفوتوغرافـــي 
لبعض الفوتوغرافيين العرب بداية عام 2014، 
في برنامج ”واتســـاب“،  عبر نافـــذة ”غروب“ 

والتي حملت اسم ”ذاكرة ضوئية“.
وســـرعان ما تجّمـــع فنانون مـــن الخليج 
والعـــراق في فضاءاتـــه اإللكترونية، متخذين 
فيما بينهم من نافذته شرفة لمناقشة أعمالهم 
الفوتوغرافيـــة. لكـــن في النصـــف الثاني من 
2014، بـــدأت مقترحات المجموعة للتحول من 
العالم االفتراضي إلـــى العالم الحقيقي قصد 

القفز بهذه األعمال للمتلقي.
يقول عضو اللجنـــة اإلدارية الفوتوغرافي 
السعودي محمد الخراري: «أحببنا كفنانين أن 
نحّول حضورنا وخبراتنا من االفتراضي إلى 
الحقيقي، وباعتبار أن جماعة الفوتوغرافيين 
فـــي القطيف لديهم خبـــرة متراكمة على مدى 
حوالي عقدين متواصلين في تنظيم الفعاليات، 
ارتأينا أن يكون انطالق المعرض من القطيف، 
على أن ينتقل خالل 2015 إلى الدول الخليجية 

والعربية المشاركة في المعرض».
اللجنة المنظمـــة للمعرض أكدت لصحيفة 
”العـــرب“ علـــى أن فكـــرة المعـــرض تأتي من 
خلفيـــة إنســـانية وفنية حيال مـــا يجري في 

العالم العربي من تمّزق وشتات.
يقول الخـــراري: «مازال الفـــن يثبت للكل 
قدرته على تجميع القلوب، ومن خالل معرض 
”ذاكـــرة ضوئية“ أثبت المشـــاركون وحرصوا 
علـــى تأكيـــد هـــذه الحقيقـــة، وخصوصا في 

وطننا العربي. فتجمعت أفكارهم ورؤاهم قبل 
أعمالهم لتتنفس جماال وبهاء متخذة من بلدنا 
محطـــة لألخـــوة واأللفة بين شـــباب أوطاننا 

الزاهية في ظل السياسات المعتمة».
وعن ســـؤال حول إذا مـــا كانت هنالك نية 
مـــن اللجنـــة المنظمة لتوســـيع المشـــاركات 
عربيـــا، لتشـــمل فناني الشـــام ومصـــر ودول 
المغـــرب العربـــي تابـــع الخـــراري قائال: «ال 
شـــك أننا مع كل ما يثري الســـاحة الفنية من 
تنوع في األســـماء واألعمال، ولكن في المقابل 
يتوجـــه منظمـــو ”ذاكرة ضوئيـــة“ لالنتقائية 
والخصوصيـــة في هذا المعـــرض العتبارات 
كثيرة، من أهمها الشأن التنسيقي والتنظيمي 
للمعـــرض»، موضحا: «تأسســـت الفكرة على 
التفاهم بيـــن األصدقاء في مجموعة التواصل 
”واتســـاب“ في كل شـــيء، من الفكـــرة، وحتى 

االلتزامات الماليـــة إلقامته وانتقاله لمحطات 
أكثـــر، وبالتوســـيع ســـتتعثر وتتعقـــد أمور 

كثيرة».
الفوتوغرافيـــة  اعتبـــرت  جهتهـــا  مـــن 
الســـعودية ســـاجدة العصفور أن: «المعرض 
هو األول من نوعه على مستوى الخليج، وإنه 

إنجاز يستحق االهتمام ويبعث على الفخر».
الفوتوغرافيـــة  التجربـــة  حضـــور  وعـــن 
العراقيـــة فـــي المعـــرض عّلق رئيـــس نادي 
كربالء الفوتوغرافي محمد الصواف لصحيفة 
”العـــرب“ قائال: «شـــرف كبيـــر أن تمكنا نحن 
المصورين العراقيين األربعة (أحمد الحسيني، 
سامر الحسيني، عبدالله ضياءالدين، ومحمد 
الصواف) مـــن تمثيل بلدنا العـــراق الجريح، 
ضمن مشـــروع ذاكـــرة ضوئية على مســـتوى 
دول الخليـــج والعـــراق». لم تكـــن هنالك ثيمة 

محـــددة لمناخات المعرض، فقد اشـــتمل على 
مئـــة عمـــل فوتوغرافي تنّوعـــت موضوعاتها 
بيـــن المفاهيمية والتعبيريـــة وبعض الصور 
الفنيـــة المهتمـــة بحياة الصحـــراء والبراري 

للحيوانات النادرة والمفترسة في العالم.
بينما اهتمت أعمال أخرى بحياة اإلنسان 
العربي اليومية، وبتقلبـــات حاالته المزاجية 
ومكابداتـــه المعيشـــية، بين الفـــرح والحزن 
والتأمـــل والعمـــل في صور ذات اشـــتغاالت، 
تذهـــب بالمتلقـــي إلـــى مناطـــق مختلفة من 

التأويل والقراءات الفنية المفتوحة.
صاحـــب المعرض برنامـــج ثقافي وورش 
عمل فنية مـــن بينها محاضـــرة الفنان محمد 
الخراري بعنـــوان ”رائحة المـــكان“، كما قدم 
الفوتوغرافـــي البحريني ناهي علي محاضرة 

بعنوان ”عين تقرأ وعدسة تكتب“.
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منوعات
[ عين تقرأ وعدسة تكتب حلم خمسين فنانا خليجيا بوطن واحد

{ذاكرة ضوئية} معرض يجمع الشتات العربي تحت مظلة الفن

وجهت الفنانة التركية هازال كايا رسالة شكر لمتابعيها 

عبر فيسبوك، بعد أن تجاوز عدد {الفانز} على صفحتها 

الرسمية حاجز الـ5 مليون.

صـــدم قطـــار ركاب الفنان غريغ بليت فـــأرداه قتيال، في 

بوربانك بواليـــة كاليفورنيا األميركية، حدث ذلك خالل 

تصويره ألحد المشاهد على قضبان السكة الحديدية.

وقعت فهرية أفجان عقدا مع إحـــدى الماركات العالمية، 

حتـــى تكون وجهـــا إعالنيـــا ألحـــد مســـتحضرات العناية 

بالشعر، مقابل نصف مليون دوالر.

◄ طرحت الشركة املنتجة لفيلم النجمة 
إلهام شاهني اجلديد ”هز وسط البلد“ 

املعلقة الدعائية األولى للفيلم، الذي ينتظر 
عرضه في دور العرض بداية من 25 يناير 

اجلاري. وقد تصدرت 
إلهام شاهني املعلقة 
إلى جانب باقي 

أبطال الفيلم 
أمثال زينة 

وعمرو حسن 
يوسف ومنذر 

رياحنة. و“هز 
وسط البلد“ من 
تأليف وإخراج 

محمد 
أبوسيف.

◄ يستمر إلى غاية 29 يناير اجلاري 
معرض الفنانة املصرية أمل باشة، حتت 

عنوان ”بحث الروح“، وذلك بقاعة احلسني 
فوزي مبركز اجلزيرة للفنون بالزمالك. 

ويضّم املعرض 20 لوحة منفذة باأللوان 
الزيتية واألكرليك والعجائن بأسلوب 
جتريدي تعبيري، طرحت من خاللها 

الفنانة العديد من األفكار والتساؤالت 
الفلسفية حول حقيقة الوجود وأسبابه، 

والتي يكتشفها اإلنسان خالل سنوات 
عمره، ومدى اختالف النتائج باختالف 

التجارب الشخصية وتنوعها.

◄ مت تتويج املمثلة املغربية آمال عيوش 
في الدورة الثانية ملهرجان فيلم النساء 

األفريقيات ”تازاما“ ببرازافيل، في 
موضوع ”نضاالت نساء“، والذي اختتمت 

فعالياته مؤخرا. وكانت آمال عيوش قد 
صورت فيلمها األول ”أصدقاء األمس“ 

وهو من إخراج حسن بنجلون في 1997، 
كما شخصت أدوارا في أفالم ناجحة جدا 

مثل ”علي زاوا، أمير 
الشارع“  في 2000، 

و“مالئكة الشيطان“ 
في 2007، و“مصير 
امرأة“ في 1998 
(الذي أحرزت 
بفضله على 

جائزة أفضل 
دور نسائي) 

و“نوارة“ 
و“قنديشة“ في 

.2008

◄ يواصل الفنانان عدنان يحيى وإبراهيم 
أبوطوق اكتشاف فضاءات احلرف العربي 
في معرضهما املشترك ”تسونامي احلرف 

بالعاصمة  2“ في غاليري ”رؤى 32 للفنون“ 
األردنية عّمان. ويضم املعرض ستني 

عمال حروفيا للفنانني، إضافة إلى ثالثة 
أعمال نحتية و10 لوحات عن مجزرة 

صبرا وشاتيال بتوقيع عدنان يحيى. وقال 
أبوطوق ويحيى في بيان مشترك: ”هذا 

النتاج اجلديد نظن أنه نقلة في تطور 
وازدهار هذا احلرف، هي ميزة قد ننفرد 
بها من حيث الضوء واحلركة وحروف 

متوج باحلياة والعذوبة“.

◄ افتتح أمس الثالثاء 20 يناير، معرض 
للفنان املصري مجدي الكفراوي بعنوان 

”حوارات الصمت“، وذلك بقاعة الباب/
سليم (ساحة متحف الفن املصري احلديث 

بدار األوبرا). املعرض هو الـ13 للفنان، 
ويضّم مجموعة من أحدث أعمال الكفراوي 

التي تتميز برصدها للروح املصرية 
األصيلة في الوجوه واألماكن ومن خالل 
التنويعات اللونية، وتتداخل في أعماله 
أكثر من مدرسة فنية، ليخرج في النهاية 

بروح مميزة وبصمة 
خاصة به، ظلت 

واضحة في معارضه 
السابقة، وتتجلى 
أكثر في معرضه 

األخير الذي 
يستمر 

حتى 29 
يناير 

اجلاري.

◄ يتواصل إلى غاية 27 يناير، في مكتبة 
بلدية مدينة الند سكرونا جنوب السويد، 

معرض الفنان الفلسطيني مأمون الشايب. 
ويضّم املعرض أكثر من 35 لوحة فنية، 

أبدعها الشايب من وحي هموم وشؤون 
الشعبني الفلسطيني والسوري، وقد عكس 
في العديد منها هواجسه ومشاعره املرهفة 

حيال الواقع اإلنساني عموما، كما أظهر 
في بعضها رونق العمارة الدمشقية، فيما 
تناول في أخرى رونق الطبيعة السويدية، 
التي أدهشت الشايب بوصفه من القادمني 

اجلدد إلى السويد.
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أمازيغيات المغرب يعرضن تراثهن في متحف البحرين
} املنانة - يتواصل بمتحف البحرين الوطني 
معرض ”النســـاء األمازيغيـــات في المغرب“، 
حتـــى 15 أبريل 2015، حيـــث تتداخل خطوط 
التصميم العالمي مع ألوان التاريخ ومكوناته 
البدوية، معـــرض أتى بالتعـــاون بين وزارة 
الثقافة فـــي مملكة البحريـــن، وبيير بيرجي 
(مؤسسة إيف سان لوران)، ومؤسسة حديقة 

”ماجوريل“ ومتحف ”كي برنلي“ الباريسي.
وبمناســـبة المعرض أكدت إدارة متحف 
البحريـــن الوطني أن المتحف الوطني يتابع 
رســـالته الثقافية ويســـتقبل ثقافـــات العالم 
وحضاراتـــه، مشـــيرة إلـــى أهميـــة دوره في 
ترســـيخ مفهوم االنفتاح علـــى اآلخر وإظهار 

غنى االختالف ولقاء الثقافات. 
كمـــا أوضحت اإلدارة أن هـــذا المعرض: 
”يجمعنا بميزة النساء األمازيغيات ودور كل 
منهن كعين ساهرة وحافظة ألسرتها، فتاريخ 
بلدنـــا يعكس أهمية دور المـــرأة أثناء غياب 
زوجها في سفره لصيد اللؤلؤ، وكأن التحية 
للمـــرأة األمازيغيـــة عبر هـــذا المعرض هي 

تحية قلب وعربون وفاء للنساء في العالم“.
ويحمـــل المعـــرض اســـتعراضا مميـــزا 
لتاريخ قبائـــل األمازيغ البدوية، والدور الذي 
تلعبه النســـاء في الحفاظ على تراثهن الغني 
على مدى آالف السنين، حيث نشأت وتطورت 
الهوية األمازيغية قبل آالف السنين على رقعة 
شاسعة تمتّد من ساحل المحيط األطلسي في 
المملكة المغربية غربا إلى الحدود الشـــرقية 
لمنطقة المغرب العربي، وقد أثبتت على مدى 
آالف الســـنين وبشكل ملحوظ مدى صالبتها 
في وجـــه االختالط الثقافي مـــع الحضارات 
المتوسطية األخرى وصد الغزوات المتكررة.
وعلى مـــّر التاريـــخ، لعبت النســـاء دور 
حراس التقاليد واللغة، وذلك لضمان الحفاظ 
علـــى التـــراث الثقافـــي لمختلـــف القبائـــل. 
وقد ضمنـــت الرموز العديـــدة الموجودة في 
أعمال النســـيج -الذي كان حكرا على النساء 
األمازيغيات-، المجوهرات، الفخار، الوشـــم، 
والرســـم بالحنـــاء على الجســـم، انتقال هذا 

التراث عبر األجيال.

المعرض قدم ثيمات متنوعة في فن الفوتوغرافيا

معرض {ذاكـــرة ضوئية} يثبت 

الفن من خاللـــه للجميع قدرته 

القلـــوب،  بـــني  التأليـــف  علـــى 

خاصة في الوطن العربي

 ◄

ما تفرقه السياســــــة يجمعــــــه الفن، هكذا 
ــــــر عــــــّراب الفوتوغرافيني الســــــعوديني  عّب
علي املبارك عــــــن رأيه في معرض ”ذاكرة 
ــــــح فــــــي أول يناير  ــــــذي افتت ــــــة“، ال ضوئي
ــــــة ”فنون  واســــــتمّر عشــــــرة أيام في صال

القطيف“ شرق السعودية.

محالها عيشة الفالح

} حلن محمد عبدالوهاب أغنية ”محالها 
عيشة الفالح“ عام 1939، لكي تغنيها 

أسمهان في فيلم عبدالوهاب األول الشهير 
”يوم سعيد“ (1940). وقد غنتها ولكن 

باستخدام ”الدوبالج“ على صورة الراقصة 
بديعة صادق التي كانت ترقص وحترك 

شفتيها بكلمات تلك األغنية، أو باألحرى، 
”الطقطوقة“ حسب التقسيمات املوسيقية 
التي كانت سائدة في ذلك، وكل منهما لها 
خصائصها ومواصفاتها الفنية بالطبع، 
ولكنها فروق لم تعد تثير حاليا اهتمام 

أحد، بعد أن أصبح كل ما ُيغنى ”أغاني“. 
وكان مشهد األغنية والرقصة، 

بحيويته الشديدة، وجمال إيقاعه، يبدو 
ونحن نشاهده اليوم، كما لو كان مشهدا 

من ”أوبرا“ تدور في الريف املصري. 
في منتصف األربعينيات كانت احلركة 
الوطنية املصرية قد بلغت ذروتها بعد 

احلرب العاملية الثانية، حينما أصبح جالء 
األنكليز عن مصر هو املطلب األول الذي 

تتوحد حوله األمة، في تلك الفترة ظهرت 
أيضـا عشرات اجلمعيات والتنظيمات 
اليسـارية والتقدمية عمومــا، وأصبح 
الرأي السـائد في الوسط الثقافي، أنه 
ال يجوز التغـني بكلمات تشيد بحيـاة 

الفالح في الريف املصري، الذي ينتشر فيه 
اجلهل واملرض والفـقر، ويعــاني من ظلــم 

اإلقــطاع.
حينذاك أصبحت أغنية أسمهان 

البديعة، التي سجلها عبدالوهاب فيما 
بعد بصوته، أغنية ملعونة، واعتبرت 

معادية للحركة الوطنية، خصوصا أنها 
كانت تتقاطع في الفيلم، مع مشاهد شديدة 

الرومانسية من الريف املصري، مما 
يتناقض مع تقاليد املدرسة ”الواقعية“ في 

الفن التي كانت قد بدأت تشتّد وتقوى، 
وقد منعت األغنية لفترة طويـلة بعد حركة 

الضباط في يوليو 1952.
وتلقائيا عاد االعتبار إلى ”عيشة 
الفالح“، بعد أن أصبح اجلميع اآلن 

يترحمون على ”ريف املاضي“ الذي كان 
عامرا بالهدوء واخليرات، وبعد أن أّدت 
سياسة االنفتاح االقتصادي، أي السوق 

احلرة التي تبناها نظام الرئيس السادات، 
إلى هجرة الفالح املصري عن أرضه للمرة 

األولى في تاريخه، بحثا عن سبل الرزق.
أصبحت ”عيشة الفالح“ من األغاني 
التي تؤّديها كل من تريد أن تستعرض 

قدرتها على الطرب، فقد غنتها جناة 
الصغيرة، ثم املغربية التي متتلك صوتا 

ذهبيا كرمية الصقلي، والتونسية صاحبة 
الصوت الرخيم الرائع هالة املالكي، إلى 

السورية ميس حرب التي ال يزال صوتها 
يحتاج إلى الصقل والتدريب. والغريب 

أن كلمات هذه األغنية التي يفترض أنها 

متتدح ”عيشة الفالح“ في زمن اإلقطاع، 
من تأليف الشاعر الشعبي بيرم التونسي، 

الذي عرف بنقده الشديد للواقع املصري 
في تلك الفترة، وكان أول من كتب ”الزجل“ 

السياسي الهجائي، وقد نفاه امللك فؤاد 
لسنوات، خارج مصر عقابا له على أشعاره 

الالذعة، ومن معطفه خرج كل الشعراء 
املصريني الشعبيني الذين اشتهروا فيما 
بعد، مثل فؤاد قاعود وفؤاد حداد وأحمد 

فؤاد جنم واألبنودي وغيرهم.
املدهش أيضا أن سّر جمال تلك األغنية 
وصمودها الزمني ألكثر من 75 سنة، والتي 

تعّبر كلماتها عن فرحة الفالح باحلياة 
في الريف، هو أن عبدالوهاب استخدم 

في تلحينها ”مقام البياتي“، الذي يتسم 
بالشجن واحلزن والرقة املختلطة بالفرح 
أيضا؛ أليست احلياة في النهاية خليطا 

من كل هذه املشاعر؟

* ناقد سينمائي من مصر

أمير العمري

”علي ز مثل
الشارع“
و“مالئك
7 في
امر

خالل ومن كن واألم وجوه ا ي
ت اللونية، وتتداخل في أعماله 
درسة فنية، ليخرج في النهاية 

زة وبصمة 
ظلت

ي معارضه 
وتتجلى
عرضه 
ي

ااجلاجلاري. وقد ت
إلإلهام شا
إلى ج
أبطا
أمثا
وعم
يوسف
رياح
وس
تأ
م
أ

المعرض يقدم تداخال طريفا بين خطوط التصميم العالمي ومكونات البداوة



ماكالريـــن  شـــركة  أعلنـــت   – واشــنطن   {
أوتوموتيـــف عن نتائج مبيعاتهـــا لعام 2014، 
حيث واصلت الشـــركة حتقيـــق أرقام مبيعات 
ســـنوية قياســـية منـــذ أن بـــدأت فـــي إنتاج 

السيارات الرياضية الفخمة في عام 2010. 
وقـــد متكنـــت ماكالريـــن من تســـليم 1648 
ســـيارة إلى عمالئها في مختلف أنحاء العالم، 

بزيادة قدرها 21 باملئة عن عام 2013.
وقـــد ارتفع الطلب على طـــرازات ماكالرين 
الرئيســـية، بعد الكشـــف  عن طرازها 650 إس 
مبوديليهـــا كوبيه وســـبايدر عنـــد إطالقهما 
ســـوية خالل معرض جنيف للسيارات، ليصل 
عدد الســـيارات املباعة إلى 1400 ســـيارة، من 
ضمنهـــا عدة وحـــدات من طراز 12 ســـي الذي 
توقف إنتاجه، كما شـــهد عام 2014 تسليم 248 
وحدة من ســـيارات ماكالرين بـــي 1 اخلارقة، 

التي تتمتع بقدرة تصل إلى 916 حصانا، أي ما 
يعادل ثلثي السيارات املخطط إلنتاجها والتي 

يبلغ عددها الكلي 375 سيارة.
تغطي شـــبكة الشركاء التجاريني ملاكالرين 
فـــي الوقـــت احلالـــي 30 بلـــدًا، وذلـــك بعد أن 
توسعت الشبكة التجارية لتدخل ثالثة أسواق 
جديدة في كل من تشيلي واسكتلندا وتايالند، 
كما مت افتتاح مواقع جتارية جديدة في أسواق 
تشهد تواجدًا سابقًا ملاكالرين وذلك في كل من 
وتشانغشـــا  وملبورن  وكيبتاون  كاالباســـاس 
وتشونغتشينغ وفوزهو وهانغتشو وكومنينغ 
وناجنينغ وشـــينزين وتياجنني. ومن املخطط 

إضافة املزيد من املواقع خالل عام 2015.
أوتوموتيف االستثمار  وتواصل ماكالرين 
بشـــكل كبيـــر في األبحـــاث والتطويـــر إلنتاج 

طرازات جديدة.

 ويشـــهد عـــام 2015 إطـــالق أول فئـــة من 
ماكالرين، وســـيتم الكشف عن الفئة الرياضية 
اجلديـــدة خـــالل معـــرض نيويـــورك الدولـــي 
للســـيارات الـــذي يقام في شـــهر أبريـــل. كما 
يشـــهد عام 2015 بدء عمليـــات إنتاج ماكالرين 
”بـــي 1 جي تي آر“ املخصصـــة للحلبات والتي 
تعد أفضل ســـيارات ماكالرين أداًء، وذلك بعد 
االنتهـــاء مـــن عمليات إنتاج جميـــع موديالت 

طراز ماكالرين بي 1 املعدة للطرقات.
وقد صرح مايك فليويت، الرئيس التنفيذي 
ملاكالريـــن أوتوموتيف، حول األداء املالي لعام 
2014: ”تثبـــت هذه النتائج قدرة ماكالرين على 
متابعـــة كســـرها احلواجـــز وحتقيـــق األرقام 
القياســـية عامـــًا بعد عام، وتعد شـــهادة بحق 
الطاقـــة والكفـــاءة التـــي يتمتع بهمـــا أعضاء 
الفريق ســـواء فـــي ووكينغ ومختلـــف أنحاء 

العالم ومن ضمنهم شركاؤنا التجاريون. شهد 
العام املاضي إطالق طراز 650 إس بنســـختيه 
كوبيه وسبايدر ومواصلة عمليات إنتاج طراز 
ماكالريـــن بي 1 طوال العام، وهو العام الثالث 
على التوالي الذي حتقق فيه العالمة التجارية 
ملاكالريـــن أوتوموتيـــف منـــوًا، وهـــذا ما يعد 

إجنازًا رائعًا“.

}  ميتشــغان (الواليات املتحدة)ـ   أطلقت فورد 
الرائـــدة فـــي مجال الشـــاحنات فـــي الواليات 
املتحدة شـــاحنة البيـــك أب الفائقة األداء على 
الطرقـــات الوعـــرة املثلـــى ضمـــن مجموعــــة 

الشركة.
 F-150 وأعادت فورد هندســـة كل قطعة من
رابتر جلعلها الشـــاحنة األكثـــر صالبة وذكاًء 
وقـــدرًة على الطرقات الوعـــرة، بفعالية أفضل 

من أي وقت مضى.
وقال ”راج نير“، نائب رئيس قســـم تطوير 
املنتجـــات العاملية لدى مجموعة فورد، ”عندما 
ابتكرنـــا طراز رابتر األول، أردنـــا أن نثبت أّن 
أداء املركبـــة ال ُيقاس على الطرقات العادية أو 
في احللبة فقط، فقيادتها على الطرقات الوعرة 

قد تكون ممتعة أكثر.
 وقـــد حّددت لنا شـــاحنة رابتـــر األصلية، 
باإلضافـــة إلـــى التعزيزات التـــي أضيفت إلى 
شـــاحنة F-150 اجلديـــدة كليـــًا، املعايير التي 
علينا بلوغها جلعل رابتر اجلديدة كليًا أفضل 

من كافة النواحي“.
تبـــدأ رابتر اجلديدة كليـــًا بقاعدة مصّممة 
وهي األقوى  ركيزة الشاحنة –  خصيصًا لها – 
ضمـــن مجموعـــةF-150، حيـــث تتضّمن كمية 
مـــن الفوالذ الفائق القـــوة أكبر من طراز رابتر 

السابق.

اســـتوحي تصميـــم رابتـــر اخلارجـــي من 
ميراث أداء فورد في الســـباقات على الطرقات 
الوعـــرة، مـــن بينهـــا ســـباق ”األفضـــل فـــي 
الصحراء“، و“مجموعة ســـباقات زيت لوكاس 

علـــى الطرقات الوعرة“، فتـــّم صنعه من مزيج 
األليمنيـــوم الفائق القـــوة املطابـــق للمعايير 
العسكرية الذي يساهم في توفير أكثر من 227 

كيلوغرامًا من الوزن.

يذّكر مظهر رابتر املنحوت بشكل شاحنات 
تروفـــي وهـــي شـــاحنات البيـــك أب األقـــوى 

واألسرع على الطرقات الوعرة.
 F-150 رابتر أعرض بـ6 بوصات من شاحنة
القياسية لتعزيز الثبات على الطرقات الوعرة.
كما تزخر رابتر كليًا بنظام العادم املزدوج 
األول على اإلطالق وعجالت قياس 17 بوصة مع 
اجليـــل التالي من إطارات ”بي أف غودريتش“ 
KO2 لكافة الطرقـــات املصّممة خّصيصًا لألداء 

على الطرقات الوعرة.
تستمّد رابتر قوتها من محّرك فورد اجلديد، 
اجليل الثاني من ®إيكوبوســـت، سعة 3.5 لتر، 
 V8 الذي ينتج قوة أكبر بفعالية أكبر من محّرك
ســـعة 6.2 لتر احلالية املصّنف بقوة قدرها 411 

حصانًا وعزم دوران قدره 434 رطًال-قدمًا.
كمـــا تعّزز أداء رابتر علـــى الطرقات بعلبة 
نقل جديـــدة كليًا لنظام الدفـــع الرباعي تؤّمن 
عزم الـــدوران عند الطلب، مع إصـــدار متطّور 
أســـهل لالســـتعمال من تكنولوجيا مســـاعدة 

السائق في منط الطرقات الوعرة.
وجتمـــع علبة نقـــل رابتر اجلديـــدة، التي 
تدير توزيـــع القوة بني العجلتـــني األماميتني 
واخللفيتني، أفضل ســـمات الدفع الرباعي عند 
الطلب املرتكز على وحدة التعشـــيق مع الدفع 

الرباعي املتني القابل لإلقفال ميكانيكيًا.
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رابتـــر تبـــدأ بقاعـــدة مصّممة خصيصـــًا لها وهـــي األقوى ضمن سيارات

مجموعـــة F-150، حيث تتضّمن كميـــة من الفوالذ الفائق القوة 

أكبر من طراز رابتر السابق

أنظمـــة تمنـــح الســـائق اإلمكانية لمواءمـــة نظام القيـــادة أثناء 

الســـير بحسب الرغبة، سواء على الوضع الرياضي أو غيره حسب 

تفضيالته الشخصية

ارتفاع الطلب على طرازات ماكالرين الرئيســـية، بعد الكشـــف 

عـــن مالكالريـــن 650 إس بموديليهـــا كوبيـــه وســـبايدر عنـــد 

إطالقهما في معرض جنيف

نظام التعليق في السيارة عامل أمان رئيسي أثناء القيادة

[ ممتص الصدمات بصمام يتم التحكم فيه إلكترونيا  [ معايير الراحة أو الخصائص الرياضية تختلف باختالف التقنيات

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

 ماكالرين أوتوموتيف تواصل تحقيق النجاح

فورد رابتر الجديدة كليا تتحدى الطرقات الوعرة

 ◄ انفينيتي تزيح الستار عن سيارتها 
االختبارية Q60 كونسابت في معرض 

ديترويت الدولي للسيارات،  وأوضحت 
الشركة اليابانية أن السيارة االختبارية 
تكشف عن املالمح األولية للجيل القادم 

من السيارة Q60 الكوبيه الرياضية 
رباعية املقاعد التي تنتمي للفئة 

املتوسطة.

◄  بورشه تكشف النقاب عن موديلني 
جديدين من الطرازين 911 وكايني 

وأوضحت الشركة األملانية أنه سيتم 
طرح موديل ”جي تي أس“ فائق القوة من 

الطراز 911 تارغا. ويعتمد هذا املوديل 
رباعي الدفع ذو السقف الزجاجي القابل 
لإلنزال على سواعد محرك بوكسر سعة 

3.8 لتر وبقوة 316 كيلووات/430 حصانا.

◄ مرسيدس تعلن عن إطالق أربعة 
موديالت جديدة من فئة السيارات 

الرياضية متعددة األغراض  خالل عام 
2015، وأوضحت الشركة األملانية أن 

معرض ديترويت شهد تدشني أولى هذه 
السيارات املخصصة لألراضي الوعرة، 

أال وهو املوديل ”جي أل إي“  كوبيه، 
ويتمثل املوديل الثاني في  سيارة الفئة 
M، والتي سيصبح اسمها ”جي أل إي“.

◄ هوندا كشفت عن املوديل  االختباري  
من سيارة سيفيك تايب آر في معرض 

باريس الدولي للسيارات في شهر 
سبتمبر، وتستعد الشركة حاليًا للكشف 

عن املوديل االنتاجي منها والتي مت 
تصويرها وهي تخضع لالختبارات 

النهائية بحلة مموهة بالكامل في القطب 
الشمالي.

◄ بويك ا تكشف عن موديل كاسكيدا 
اجلديد فى معرض سيارات ديترويت، 
وتقدم بويك هذه السيارة ذات السطح 

املتحرك بسعر أرخص من موديالت 
بويك الباهظة الثمن، لتتمكن من منافسة 

السيارات املستوردة.

باختصار

} برلــني –  يعـــد نظام التعليق في الســـيارة 
أحـــد أهـــم العوامـــل الرئيســـية واملؤثرة في 
ســـالمة الركاب وتقـــدمي اخليارات املناســـبة 
للـــركاب بحســـب الرغبـــات الشـــخصية، وقد 
وصلت أنظمة التعليق بالســـيارة إلى مراحل 
جديدة مـــن التطور تعتمد على تقنيات حديثة 
ومستشـــعرات تقوم مبراقبـــة مواقف القيادة 
وحالة الطريق باستمرار، والعمل على مواءمة 
ممتصـــات الصدمات تبعـــًا للمواقف املختلفة 

في الطرقات.
ويظهر نظام التعليق املتوائم مبســـميات 
مختلفة مثل ”بي أ س م“ أو ”دي سي سي“ أو 
”مانيتيـــك رايد“ أو ”أكتيف بـــادي كونترول“، 
وتعتمد فكرته األساســـية علـــى ضبط صالبة 
ممتـــص الصدمـــات أو قيـــام الســـيارة بهذا 
اإلجـــراء بشـــكل أوتوماتيكـــي وفقـــًا ملوقـــف 
القيـــادة، ما مينـــح راكب الســـيارة مزيدًا من 
الراحـــة أو أداًء أكثر رياضيـــة بجانب توفير 
املزيد مـــن عوامـــل الســـالمة واألمـــان أثناء 
القيادة، غير أن هذه التـقنيات احلـديثة ترتفع 
تكاليفها مع زيـادة وزن السيارة، األمر الذي ال 

يصـب في مصلـحة استهـالكهـا من الوقـود. 
وقـــال هيلموت كالين، اخلبيـــر لدى املركز 
التقني بنادي السيارات األملاني ”أ دي أ سي“، 
إن هذه التقنية التي ظهرت في اآلونة األخيرة 
متنح السيارة العديد من املميزات التي ترتبط 
بالســـالمة والراحة. وأوضـــح اخلبير األملاني 
أن هـــذه التقنيـــة تضمن للراكـــب تقدمي أعلى 
درجـــات الراحـــة فيمـــا يخص اهتزاز جســـم 
الســـيارة وامليل إلى التأرجـــح في املنعطفات، 
وهو ما يؤثر على حمل العجالت وعلى حتمل 
اإلطارات وبالتالي على ســـالمة الراكب بوجه 
عـــام، في حني تقوم أنظمـــة التعليق املتوائمة 

على تعويض هذا التوازن إلى حد ما.

وتتوافر من أنظمة احلركة والتعليق 
أنظمة نشطة وأخرى كامنة، وذلك 

بحسب مواءمتها بشكل مستقل 
لظروف القيادة أو قيام قائد 

هـــذه  بإجـــراء  الســـيارة 
العملية بنفســـه واختيار 
النظام املناســـب من بني 
اخليـــارات املتاحة. ويتم 
أودي  موديـــالت  في  ذلك 

من خـــالل وظيفة ”درايف 
ومع مرســـيدس  ســـيليكت“ 

ســـيليكت“  ”أجيلتي  خالل  من 
ومع بي إم دبليو عن طريق مفتاح 

متعة القيادة.
وأشار شـــتيفان إيهل، اخلبير لدى 

هيئة الفحص الفني للســـيارات (كوس)، 
إلـــى أن ممتـــص الصدمـــات يحتـــوي على 

صمـــام يتـــم التحكم فيـــه إلكترونيـــًا لتنظيم 
عمليـــة تدفق الزيت، وبحســـب كميـــة الزيت 
املتدفقة من ماســـورة ممتـــص الصدمات إلى 
أخـــرى يتم ضبط صالبة املمتـــص  وكذلك ما 

يعرف باخلصائص األنبوبية للممتص.
وأوضحت شركة أودي األملانية أن النظام 
يقـــدم تأثيرًا  املعروف باســـم ”مانيتيك رايد“ 
مماثـــًال، حيث يحتـــوي الزيت علـــى جزيئات 
مغناطيسية مجهرية يتم توجيهها حتت جهد 

لتمنع الـتدفق خالل قنـوات املكبس.
ومـــن املزايا التـــي تقدمها هـــذه األنظمة 
بجانـــب توفير املزيد من عوامل الســـالمة هو 
منح قائـــد الســـيارة اإلمكانيـــة ملواءمة نظام 
القيادة أثناء السير بحسب الرغبة، سواء على 
الوضـــع الرياضي أو غيره حســـب تفضيالته 

الشخصية.
وتختلـــف معايير الراحـــة أو اخلصائص 
الرياضية التي يقدمها نظام التعليق من شركة 
ألخرى وكذلك من فئة ألخرى. على سبيل املثال 
ينصب اهتمام مرسيدس على جوانب الراحة 
التي يقدمها نظام ”ماجيـــك كونترول بادي“، 
حيث تقـــوم كاميرات ســـتريو بعملية مســـح 
ملسار السيارة وإعطاء البيانات الالزمة لنظام 
التوجيـــه إلجراء عملية ضبـــط لكل وحدة من 
ممتص الصدمات بالســـيارة بحسب احلاجة 

ســـواًء كانت صالبة أو ليونة، وهو ما يساعد 
بشـــكل كبير على أن يشعر قائد السيارة بأقل 

قدر ممكن من مسارها.
ونظـــرًا ألن اهتمام شـــركة بورش األملانية 
ينصـــب بشـــكل أساســـي علـــى اخلصائص 
الرياضيـــة، فـــإن نظامهـــا (بـــورش أكتيـــف 
املعـــروف  ماناجمنـــت)  سيسبونســـيون 
اختصارًا بـ(PASM) يقوم باســـتمرار بإجراء 
ضبط لقوة ممتص الصدمات بحسب أسلوب 

القيادة وحالة الطريق.
 وباإلضافـــة إلى ذلك، يتـــم إجراء عمليات 
الضبط والتنقل بني وضع القيادة ”الرياضي 

املريـــح“ ووضـــع القيـــادة ”الرياضـــي األكثر 
بواســـطة زر فـــي لوحـــة القيـــادة  صالبـــة“ 

الوسطى للسيارة.
نـــادي  مـــن  كاليـــن  هيلمـــوت  وأوضـــح 
أن انتشار  الســـيارات األملاني ”أ دي أ ســـي“ 
أنظمة التعليق املتوائمـــة يقتصر على وضع 
القيـــادة املريـــح والرياضـــي، حيـــث يعتمـــد 
تصميـــم النوابض في املقـــام األول على حمل 
احملور والعجـــالت وكيفية إجراء توزيع لهذه 
األحمال.  كما أن تصميم مسار النوابض يتم 
بشكل كبير أو صغير، وهو ما يجعلها تتحرك 

في إطار ضيق. 

وأضـــاف خبيـــر هيئـــة الفحـــص الفنـــي 
للســـيارات (كوس) إيهل أن الـــذي يتم تعديله 
هو ممتص الصدمات فقط وليست النوابض.

وعلـــى اجلانـــب اآلخـــر، تنطـــوي أنظمة 
التعليق املتوائمة على بعض السلبيات، فهذه 
النوعية من األنظمة حتتاج إلى مساحة تركيب 

أكبر مقارنة مبجموعات التعليق العادية. 
كما أن اجلانب الســـلبي األكبر يتمثل في 
التصميم املعقد ملمتص صدمات هذه األنظمة، 
وهو مـــا ينعكس على طرحها بأســـعار عالية 
تبـــدأ من نحو 1000 يورو إضافية على ســـعر 

السيارة.

اصبح عشــــــاق السيارات ال يكتفون بوســــــائل الراحة داخل صالون السيارة وال يكتفون 
بوســــــائل الترفيه رغم من أهميتها الى جانب الســــــرعة التي تفنت ســــــائقي السيارات من 

الشباب، بل اول ما يهتمون به هو تقنيات االمان والسالمة.

ارتـــفـــع الــطــلــب عــلــى طــــرازات 

ماكالرين الرئيسية، بعد الكشف  

عن طرازها 650 إس بموديليها 

كوبيه وسبايدر

◄

أعلـــى  تقـــدم  جديـــدة  تقنيـــات 

درجات الراحة فيما يخص اهتزاز 

فـــي  والتأرجـــح  الســـيارة  جســـم 

املنعطفات

◄

تقنيات حديثة  للحد من مخاطر الحوادث

محرك يوزع قوته بني العجلتني األماميتني والخلفيتني



} الكويــت – عطلـــت وزارة التجارة في وقت 
متأخر من ليل االثنـــني املاضي جريدة الوطن 
تنفيذا لقرار اتخـــذه وزير التجارة والصناعة 
الدكتور عبداحملســـن املدعج يقضـــي ”بإلغاء 
الترخيـــص التجـــاري املمنـــوح لـــدار الوطن 
والذي تصدر  للطباعـــة والصحافة والنشـــر“ 
الصحيفـــة مبوجبـــه، وقد قـــام موظفو وزارة 
التجـــارة بتنفيـــذ القـــرار مســـاء ممـــا جعل 
الصحيفة تســـتغرب حدوث ذلـــك خارج وقت 
العمـــل الرســـمي حيث ذكـــرت ذلك فـــي بيان 
مقتضـــب أصدرته عبـــر موقعهـــا اإللكتروني 
اعتبـــرت فيـــه أن إغالقهـــا ”تصـــرف مريـــب 
وتوقيت غريـــب“ وذكرت بأن أنباء مت تداولها 
عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعي ســـبقت 

الصدور الرسمي للقرار.
كافـــة  باتخـــاذ  ســـتقوم  أنهـــا  وأعلنـــت 
اإلجـــراءات القانونية ملزاولة نشـــاطها وحفظ 

حقوقها القانونية بأسرع وقت.
وجاء في نســـخة قرار وزير التجارة الذي 
مت تسريبه عبر وســـائل التواصل اإلجتماعي 
بـــأن ســـبب ســـحب ترخيـــص الصحيفة هو 
أنها ”خالفت اشـــتراطات احلـــد األدنى لرأس 
املـــال القانوني“ وذلك بعد أن قامت الصحيفة 
بتخفيض رأس مالها عبر جمعيتها العمومية.
فيمـــا اعتبـــر البعـــض أن قـــرار ســـحب 
ترخيص الصحيفة جاء بســـبب حتولها لدعم 

املعارضـــة في الكويت، حيـــث أصبحت املنبر 
الوحيـــد للمعارضـــة في الكويت بعد ســـحب 
ترخيـــص صحيفة ”عالم اليوم“ الداعمة لنهج 
املعارضة في الكويت واململوكة للشـــيخ أحمد 
الفهد الصباح ابن شـــقيق أمير الكويت وولي 
عهدها الذي اتخذ نهجا معارضا بعد إقصائه 
من احلكومة عبر استجواب تقدم به نواب في 

مجلس األمة الكويتي ولم يتمكن الشيخ أحمد 
الفهد من ضمـــان األصوات الالزمـــة الجتياز 
التصويـــت على طرح الثقة بعد االســـتجواب، 

حيث اعتبرها مؤامرة ضده حينها.
يذكـــر أن صحيفة الوطن مملوكة للشـــيخ 
علي اخلليفة الصباح وهو خال الشـــيخ أحمد 
الفهد الذي تشـــير األنباء إلى أنه قد اشـــترى 

مؤخرا أســـهما فـــي الصحيفة أو أنـــه قد قام 
بدعمها ماليا لتكون ذراعه اإلعالمي.

وتعد جريدة الوطـــن أكثر صحف الكويت 
انتشـــارا وهـــي تصـــدر قبـــل تعديـــل قانون 
الصحافـــة الـــذي كان يحظر إصـــدار صحف 
جديـــدة ويقصرهـــا على خمـــس صحف فقط، 
حيـــث مت تعديلـــه وتســـهيل إصـــدار صحف 
جديـــدة وقنـــوات تلفزيونية مما تســـبب في 
فوضى إعالمية نتجت عنها تبعات سياســـية 
وأمنيـــة أدت إلى تضييق احلكومة مرة أخرى 
علـــى قوانـــني إصـــدار الصحـــف والقنـــوات 
الفضائية حيث مت التقدم الســـتصدار صحف 
وقنـــوات جديـــدة، ولـــم متنـــح احلكومة أي 
ترخيـــص منذ قرابة العامني، كما ألغت الكثير 
من التراخيص التي لم تلتزم بالشـــروط التي 
مبوجبها مت منح الترخيص، كما تشـــددت في 
تطبيق القوانني على وســـائل اإلعالم عموما، 
وهي بصدد إصدار قانون جديد سمي بقانون 
”اإلعالم الشـــامل“ من شـــأنه أن ينظم وسائل 
اإلعـــالم احلديثة ومينع العمـــل اإلعالمي عبر 
الشـــبكة العنكبوتية دون استصدار ترخيص 
مـــن وزارة اإلعـــالم، ويتالفـــى بعـــض ثغرات 
القوانـــني القدميـــة، وقد أصبح هـــذا القانون 
مثار جدل في األوســـاط اإلعالمية والسياسية 
ولم يصوت عليـــه مجلس األمة الكويتي حتى 

اآلن.
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ميديا

} لندن – تعود وثائق إدوارد سنودن المتعاقد 
الســــابق مع وكالــــة األمن القومــــي األميركية 
إلثــــارة عواصف مــــن الجدل، بعد كشــــفها أن 
مقر االتصــــاالت الحكومية في بريطانيا (جي 
ســــي إتش كيو) قام بتخزين رســــائل بالبريد 
اإللكترونــــي من صحفييــــن يعملون لمنظمات 

إعالمية كبرى.
وقالت صحيفة الغارديــــان البريطانية أن 
الرســــائل وهي مــــن صحف نيويــــورك تايمز 
وواشنطن بوست والغارديان وصن ولوموند 
وشــــبكة تلفزيون إن.بي.ســــي وهيئة اإلذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي) ووكالة أنباء رويترز 
كانت بين 70 ألف رســــالة جــــرى التقاطها في 
عمليــــة مراقبــــة جماعية اســــتمرت 10 دقائق 
في يوم واحــــد في نوفمبــــر 2008. وتراوحت 
الرســــائل بين بيانات صحفية إلى مناقشات 
بين صحفيين ورؤســــاء تحرير بشأن قصص 

إخبارية.
وقالت الغارديان أن أدلة جديدة من وثائق 
للمخابرات البريطانية كشــــف سنودن النقاب 
عنها أظهرت أيضا أن تقييما ألمن المعلومات 
وضع الصحفيين االســــتقصائيين ضمن فئة 

تضم اإلرهابيين وقراصنة االنترنت.
وجــــاء في مقال الغارديان أنه تم اعتراض 
الرســــائل اإللكترونيــــة مــــن قبــــل الموظفين 
المكلفين باإلشــــراف على الموقع اإللكتروني 

لوكالة المخابرات البريطانية.
الحكوميــــة  االتصــــاالت  مقــــر  وســــئل 
البريطانــــي عن التقرير فقال أنه ال يعقب على 

أمور المخابرات.
وأضــــاف قائال في بيان أن أنشــــطته تنفذ 
وفقــــا إلطــــار قانونــــي وسياســــة صارمة بما 

يضمن خضوعها لرقابة مشددة.
هذه القضية التي أثارت استياء واسعا في 
األوساط اإلعالمية والصحفية، تعود بداياتها 

إلى عام 2013، حين أثار ســــنودن ضجة دولية 
عندما كشــــف النقاب عن تفاصيل على نطاق 
المراقبــــة اإللكترونية من جانــــب وكالة األمن 

القومي األميركية ونظيرتها البريطانية.
وتصاعد الضغط على لنــــدن بعدما أكدت 
وســــائل إعالم عدة أن رئيس الــــوزراء ديفيد 
كاميرون أرسل أحد مساعديه من أجل الضغط 
على صحيفــــة الغارديان كي تتلــــف الوثائق 

السرية التي حصلت عليها من سنودن.
وكانــــت منظمــــات الدفــــاع عــــن الحريات 
وجهت انتقادهــــا إلى الســــلطات البريطانية 
بعدما اعتقلت في مطار هيثرو ديفيد ميراندا، 
شريك ومساعد الصحفي في الغارديان غلين 

غرينوالد.
ونشر غرينوالد في وقت سابق مقاالت عن 
حجــــم نظام المراقبة لــــدى الواليات المتحدة 
وبريطانيا اســــتنادا إلى وثائق تســــلمها من 
إدوارد ســــنودن، المستشار السابق في وكالة 
األمــــن القومــــي األميركية والمالحــــق بتهمة 

التجسس من جانب واشنطن.
وأعــــرب مجلــــس أوروبا عن قلقــــه حيال 
موقــــف لندن. وفي رســــالة وجهها إلى وزيرة 
البريطانيــــة تيريــــزا مــــاي طالب  الداخليــــة 
األميــــن العام للمجلــــس ثوربــــورن جاغالند 
بـ“معلومــــات“ حول هــــذه القضية التي يمكن 
أن يكــــون لهــــا ”أثر ضار على حريــــة التعبير 
المصونــــة بالمــــادة العاشــــرة مــــن الشــــرعة 

األوروبية لحقوق اإلنسان“.
إلــــى  األلمانيــــة  الحكومــــة  وانضمــــت 
المنتقديــــن معتبــــرة أنــــه ”تم تجــــاوز الخط 
األحمر“ وأن اعتقال ديفيد ميراندا ”مرفوض“.

وبررت السلطات البريطانية آنذاك اعتقال 
الشــــاب البرازيلــــي بمكافحــــة اإلرهــــاب، لكن 
لونينغ أكد عدم وجود ”أي صلة لهذه القضية 

مع اإلرهاب“.
وفــــي نوفمبــــر الماضــــي، أثيــــرت قضية 
اإلعــــالم  وســــائل  أشــــارت  حيــــث  مشــــابهة 
البريطانية إلــــى أن 6 صحفييــــن بريطانيين 
رفعــــوا دعــــاوى قضائية ضد جهاز الشــــرطة 
البريطانــــي (ســــكوتالند يــــارد) علــــى خلفية 
وثائــــق أظهرت أن الشــــرطة تراقبهــــم منذ ما 
يزيد على 10 ســــنوات. وقال االتحاد الوطني 

للصحفييــــن البريطانيين أن طلبا لســــجالت 
عامة أظهر أن شرطة لندن تراقب بشكل مكثف 
ســــتة صحفيين، مــــن بينهم ثالثــــة مصورين 
المصــــور  بالتســــجيل  مختــــص  وصحفــــي 
وصحفي تحقيقات ومراسل، منذ ما يزيد على 

عقد من الزمان.
وتضيــــف هــــذه الدعــــوى القضائيــــة إلى 
معلومــــات تتكشــــف تباعا بشــــأن اســــتيالء 
الشرطة على تسجيالت هاتفية لصحفيين عبر 

تحقيقات مسربة. وأقر ضباط كبار باستخدام 
ســــلطات مكافحة اإلرهاب للكشف عن مصادر 
صحفية عن طريق فحص التسجيالت، ما أثار 
مخاوف مــــن التعرض للتجســــس وحالة من 
السخط لدى وسائل اإلعالم. ورفضت الشرطة 

البريطانية التعليق على الدعوى القضائية.
عمليات التجســــس هذه دفعــــت منظمات 
عدة التخــــاذ خطــــوات لحمايــــة الصحفيين، 
فقــــد أعلنــــت منظمة العفو الدوليــــة وعدد من 
المنظمــــات األخرى تهدف لحماية الصحفيين 
والحقوقيين من تجسس األنظمة والحكومات 
عليهم، عــــن إصدار برنامــــج إلكتروني جديد 

يحمل اسم ”ديتيكت“.
وقالت المنظمة في بيان لها إن البرنامج، 
المخصص للحواسيب العاملة بنظام ويندوز، 
ن  هو أول برنامج من نوعه يتاح للعامة ويمكِّ
أي شــــخص من اكتشــــاف برامج التجســــس 

التــــي تســــتخدمها الحكومــــات وتزرعها في 
أجهــــزة الحاســــوب. وأضافــــت أن البرنامج 
مصمم بطريقة مبســــطة ليكشــــف للمستخدم 
عن محــــاوالت األجهزة األمنية اختراق وتتبع 
األنشطة اإللكترونية التي تستخدمها األنظمة 
ضــــد الصحفييــــن والمدافعيــــن عــــن حقوق 
اإلنســــان تمهيدا العتقالهم بشــــكل تعســــفي 

وأحيانا تعذيبهم، على حد وصف البيان.
وقــــال رئيس قســــم األمن بمنظمــــة العفو 
الدوليــــة ماريك ماركيزنســــكي إن الحكومات 
تســــتخدم تقنيــــات خطيــــرة ومعقدة بشــــكل 
متزايــــد ممــــا يمكنهــــا مــــن اختــــراق البريد 
اإللكترونــــي الخاص للصحفيين والنشــــطاء، 
كما تقوم بتحويل أجهزة الحاســــوب لكاميرا 
أو ميكروفــــون للتجســــس عليهم وتســــجيل 
أنشــــطتهم للحؤول دون فضحهم النتهاكاتها 

لحقوق اإلنسان.

من جديد تكشــــــف وثائق إدوارد سنودن عمليات مراقبة أجرتها االستخبارات البريطانية 
ــــــم أمن املعلومــــــات الذي وضع  ــــــى صحفيني مــــــن كبرى املؤسســــــات اإلعالمية، وتقيي عل

الصحفيني االستقصائيني ضمن فئة تضم اإلرهابيني وقراصنة االنترنت.

 االستخبارات البريطانية ال تفرق بين الصحفيين واإلرهابيين

وصفات الطبخ بدال من أخبار على مزاج الحكومة التركية
} اســطنبول – بـــدأت صحيفة تركية بنشـــر 
وصفـــات الطبخ على صفحتها األولى بدًال من 
األخبار، احتجاجـــًا على قمع احلكومة حلرية 

الصحافة في البالد.
وكانـــت صحيفـــة يـــون غازيتســـي التي 
تصـــدر في إقليم بامتان جنوب شـــرقي تركيا 
قـــد تعرضت ألكثر من 40 قضية منذ إنشـــائها 
في ســـبتمبر 2013 بحســـب ما ذكرت صحيفة 
حريـــات احملليـــة، وكان رد الصحيفة بنشـــر 
وصفات طبخ لألطباق التركية الشـــهيرة بدًال 

من األخبار.
ولـــم تخل وصفـــات الطعام مـــن تعليقات 
وتلميحـــات ســـاخرة عـــن احلكومـــة، حيـــث 
أطلقت علـــى بعض هذه الوصفات تســـميات 
مثل ”اصبـــع الوزير“ و ”كباب رئيس البلدية“ 

بحســـب مـــا ذكـــر موقع شـــبكة بي بي ســـي 
اإلخبارية. وُعرف عن الصحيفة نشرها ملقاالت 
تنتقـــد املســـؤولني احملليـــني، وســـاند رئيس 
حترير الصحيفة فريت تونيك هذه السياســـة 

ولم يحاول إيقاف أية مقالة.
وقال تونيـــك في حديـــث لصحيفة أخبار 
ميلييـــت التركيـــة، ”لم ننشـــر أيـــة مقالة غير 
مدعمة بالوثائق، إال أننا تعرضنا لضغوطات 
شديدة من قبل املســـؤولني الذين طالتهم هذه 
املقـــاالت“. وأضـــاف تونيك ”علـــى الرغم من 
تغيـــر محتـــوى الصحيفة وتناقـــص أعدادها 
إلـــى 500 عدد يوميـــًا، إال أن القراء لم يتوقفوا 
عن شرائها، وســـنواصل احتجاجاتنا إلى أن 
نســـتعيد حرية الصحافة في البالد“. في هذه 
األثناء، تطالب النيابة العامة التركية بالسجن 

ملـــدة خمـــس ســـنوات للمذيعـــة التلفزيونية 
الســـابقة، ســـيديف كباش، التـــي كتبت على 
صفحتها في تويتر أن احلكومة تتســـتر على 
املتورطـــني فـــي فضائح الفســـاد الكبرى مبن 
فيهم أشخاص مقربون من الرئيس رجب طيب 

اردوغان.
كمـــا رفضت مؤسســـة اإلعـــالم احلكومية 
التركيـــة منـــح بطاقـــات صحفية دائمـــة لـ94 
مـــن الصحفيني، منهم رئيـــس حترير صحيفة 
”زمـــان“ واســـعة االنتشـــار، علـــى الرغـــم من 

موافقة نقابة الصحفيني في البالد. 
وقالـــت الصحافـــة أن هـــذا يأتـــي بدافع 
االنتقـــام املتواصل الذي يلجـــأ إليه أردوغان 
وتعانـــي  املعارضـــني.  الصحفيـــني  ملعاقبـــة 
الصحافـــة التركيـــة في كثير مـــن األحيان من 

تضييق اخلناق على احلرية اإلعالمية، لدرجة 
تصـــل إلى فـــرض حظـــر مؤقت علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعي مثل يوتيـــوب وتويتر، 
بل ومت اســـتدعاء ملكة جمال تركيا الســـابقة، 
ميرفـــي بويكســـارك، للتحقيق معها بســـبب 
مزاعم العثور على ما يسيء للرئيس أ ردوغان 

على حسابها في انستغرام.

الحكومة مارست ضغوطا في السابق على صحيفة الغارديان كي تتلف الوثائق السرية

تــــــم اعــــــتــــــراض الــــرســــائــــل 

اإللكترونية من قبل المشرفين 

لوكالة  اإللكتروني  الموقع  على 

المخابرات البريطانية

◄

تقنيات  الحكومـــات تســـتخدم 

يمكنهـــا  ومعقـــدة  خطيـــرة 

اإللكترونـــي  البريـــد  اختـــراق 

الخاص للصحفيين والنشطاء

◄

الصحيفـــة ردت علـــى تضييـــق 

الحكومة بنشـــر وصفـــات طبخ 

وتلميحات  تعليقـــات  تتضمـــن 

ساخرة عن الحكومة

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ذكرت صحف إيرانية أن 
هيئة رقابة إيرانية متشددة 

حظرت صحيفة إصالحية بسبب 
نشر صورة جورج كلوني نجم 

هوليوود وهو يثبت بجيب سترته 
زرا كتب عليه ”أنا شارلي“.

◄ تعتزم صحيفة ”ذي صن“ 
البريطانية التوقف عن نشر صور 
لنساء عاريات الصدر في الصفحة 

الثالثة منهية بذلك تقليدًا مثيرًا 
للجدل عمره أكثر من 40 عاما، 

على ما أكدت صحيفة "ذي تايمز" 
الثالثاء.

◄ نددت شبكة "هنا القدس" 
لإلعالم المجتمعي باعتقال 

الصحفي فيها، مجاهد بني مفلح، 
من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي 

عقب اقتحام منزله، االثنين، 
ومصادرة أجهزة حاسوب خاصة 

به.

◄ بدأت اللجنة العامة باللجنة 
الوطنية المصرية لصياغة 

مشروعات قوانين الصحافة 
واإلعالم، اجتماعاتها مساء 

االثنين، إلنجاز مشروعات 
القوانين التي انتهت اللجان 

الفرعية من إعدادها.

◄ أكد نقيب الصحفيين العراقيين 
مؤيد الالمي، أن النقابة على وشك 

االنتهاء من افتتاح كلية اإلعالم 
التقني، وبدأت باستقطاب حملة 
الشهادات العليا في عضويتها.

◄ دانت صحيفة غلوبال تايمز 
الصينية الرسمية ما نشرته 
مجلة فرنسية ساخرة حذرت 

من ”الخطر األصفر“ في أجواء 
االنتقادات لحرية التعبير وحركة 

”انا شارلي“.

باختصار

[ التجسس على صحفيين يعملون في منظمات إعالمية كبرى [ 70 ألف رسالة التقطت في 10 دقائق خالل يوم واحد

«التنـــوع الكبيـــر في مصـــادر المعلومـــات، يتطلـــب أن يتخصص كل 
صحفي في مجاله، من أجل أن يبدع ويقدم الصورة الحقيقية للمجتمع، 

خاصة أن المتلقي أصبح لديه الكثير من الحنكة».

عبدالله اجلاسر
نائب وزير الثقافة واإلعالم السعودي

«نطالـــب بإنشـــاء هيئة علمية للتأكـــد من صحة المـــادة العلمية التي 
تقدم على شاشـــات الفضائيات، وأن تتكون مـــن علماء دين لمراجعة 

المادة المقدمة».

ليلى عبد املجيد
عميد كلية اإلعالم جامعة األهرام الكندية

«اإلعالم ناكر للجميل إذا غبت عن الشاشـــة قليال، ينســـاك الجمهور، 
 أنواع العمـــل اإلعالمي المكتـــوب والمرئي والمســـموع، 

ّ
حّتـــى فـــي كل

الشاشة ناكرة للجميل».

جورج قرداحي
إعالمي لبناني

تعطيل صحيفة الوطن الكويتية يعيد الجدل حول قانون اإلعالم الشامل

 جريدة الوطن تعد أكثر صحف الكويت انتشارا وهي تصدر قبل تعديل قانون الصحافة



} الرياض – أثارت تغريدة لرجل دين سعودي 
على حســـابه على تويتر قال فيهـــا إن فتيات 
تعرضن للسحر عبر حساباتهن على الشبكات 

االجتماعية، سخرية واسعة.
وقال الراقي ومفسر األحالم عتيق العتيق 
في تغريدة على حســـابه على تويتر ”انقلوها 
عنـــي وأنا والله صادق فـــي ما أقول: في فترة 
قصيرة هذه ثالث حالة ســـحر فتاة أرقيها مت 
ســـحرها عبر حســـابها على وســـيلة تواصل 

اجتماعي“.
وأنشأ مغردون هاشتاغ #السحر_أونالين 
ســـخروا فيه مما جاء في كالم مفسر األحالم. 
وقالوا إن األمـــر اســـتخفاف بالعقول وهدفه 

حثهم على ترك مواقع التواصل االجتماعي.
وكتـــب أحدهم ”طبيعـــي، فاجلـــن خلقوا 
قبل البشـــر على األرض وأكيد يســـبقوننا في 

التطور التقني مبراحل!“.
فيما ســـخر آخر ”يجب مـــن اجلميع كتابة 
ُرقيـــة شـــرعية الصطياد الســـحر وإبطاله في 

املودم قبل وصوله.. احلذر.. احلذر!“.
وعلـــق مغـــرد بتقـــدمي عـــرض فـــي هيئة 
إعالن عن خدمة فك الســـحر، قائال ”ال يفوتكم 
العرض فك ســـحر وتنقية حساباتكم من اجلن 

والعفاريت مع زياده متابعني مجانا“.
وأعلنت أخرى عن خدمة ”ســـحر أونالين 
وعني أونالين ومـــس أونالين توصيل طلبات 
ســـحر وعني ألي شخص حتقد عليه عن طريق 

حساباته اخلاصة“.
مغـــردة قالت بدورهـــا ”مجتمعي مهووس 
بالســـحر والشـــعوذة إلى درجـــة أحس أنني 
أعيش في عالم هاري بوتـــر.. يبدو أن دجلهم 
وخرافاتهـــم تعاصـــر التكنولوجيـــا والعلـــم 

احلديث ويقحمونها فيه“.
وانتقد مغرد ”ببـــالد اجلهل واخلرافة كل 

شيء ُممكن إال احترام اإلنسان وعقله“.
من جانبه قال املعالج النفســـاني سليمان 
الطريفي (  @alturifee)  في سلســـلة تغريدات 
علـــى تويتر“قضيت شـــطرا مـــن وقتي مهتما 
الدراســـية  واملراقبة  النفســـية  باالضطرابات 
للمعاجلـــني بالرقية أيضا. أكثر تشـــخيصات 

الرقاة هي من قبيل األوهام“.
وأضاف ”فكرة السحر والعني القت رواجا 
كتعليل ملا يجهله الناس من املرض النفســـي. 
ال أنكر شـــيئا ثابتا في الشريعة. لكن أغلب ما 

يتعاطاه الناس خرافة“.
وســـخر مغرد ”قمت ببحث سريع ووجدت 
أن مـــن أشـــهر ســـحرة الفتيات واحد اســـمه 
جـــورج كلوني، ليس له حســـاب في تويتر، ال 

أعرف معلومات كافية عنه“.
واعتبر مغـــردون أن ”اخلطة الصهيونية“ 
عبــــر  الســـحر  ”متديـــد  تقتضـــي  القادمـــة 

اإلنترنت“.
وكانت دراســـة متخصصة أكدت أن نسبة 
انتشـــار تويتر بني مســـتخدمي اإلنترنت في 
الســـعودية تعتبر األعلى فـــي العالم. ويعتبر 
تويتر برملانا شـــعبيا في السعودية بال منازع 

يناقش فيه املغردون القضايا بجرأة.

} بريوت – ”لم يعد بشـــيعتك صبر  اغضب.. 
أرجـــوك اغضـــب“، ”ملـــاذا ال تغضب يـــا ابن 
توسالت وتساؤالت من أنصار حزب  فاطمة؟“ 
اللـــه اللبناني تطالب أمني عام احلزب حســـن 
نصر الله بالرد على الغارة اإلســـرائيلية التي 
اســـتهدفت عناصره في ســـوريا وقضت على 

ستة منهم.
ولـــم يتأخر الـــرد من حـــزب اللـــه فتحت 
شـــعار ”السيد حســـن نصرالله يرد بكلمتني“ 
أنشـــأت صفحة على فيسبوك بعنوان ”جهزوا 
وهاشـــتاغ على تويتـــر حمل نفس  مالجئكم“ 
العنـــوان. غير أن احلملة ســـرعان ما حتولت 

إلى مادة للتندر والسخرية.
 وانتشر الهاشـــتاغ انتشارا غير مسبوق 
بتغريـــدات تتوقـــع اندالع احلرب بني ســـاعة 
وأخرى. وظن اللبنانيون أن الهاشـــتاغ موجه 

إليهم وأن عليهم جتهيز مخابئهم.
وتساءل ساخرون ”ماذا لو جهزنا مالجئنا 
وسخر مغردون  ولم تأِت الطائرات لتقصفنا؟“ 
أن ”املالجئ في لبنان إما قليلة أو ليست قادرة 

على الصمود حتت الضربات“.
من جانـــب آخر، انتقد مغـــردون لبنانيون 
الهاشـــتاغ مؤكدين أنه ”دعـــوة صريحة لفتح 
جبهـــة اجلنوب مع إســـرائيل وخـــوض غمار 
حرب دموية جديدة بعد حوالي ٩ سنوات على 

انتهاء حرب يوليو ٢٠٠٦“.
ورفـــض لبنانيون دق طبـــول احلرب التي 
”ال يبـــدو أّن أيـــا من اللبنانيـــني جاهز لها“ بل 
وعقـــب بعضهم أن ”رافعي الشـــعار أنفســـهم 

ليسوا مستعدين“.
وتركزت االنتقـــادات على تويتر على فكرة 
أن لإلســـرائيليني مالجـــئ يجهزونهـــا، أمـــا 

اللبنانيون فال حول لهم وال قوة.
وقال بعضهم إن احلـــرب إذا اندلعت هذه 
املرة ســـتحرق األخضـــر واليابس وســـتوقع 
آالف القتلى، نظـــرا لغياب مفهوم اللجوء بعد 
أن حّولت األزمة الســـورية املناطق احلدودية 
مع ســـوريا والتي كانت تشـــكل مـــأوى ملئات 
العائـــالت اللبنانية إلى مناطـــق صراع هرب 

أهلها أنفسهم إلى لبنان.

 غير أن حملـــة انطلقت لتصحيح املفهوم، 
ليتضح أن هاشتاغ ”جهزوا مالجئكم“، موجه 

لتهديد اإلسرائيليني وليس اللبنانيني.
وخال الهاشـــتاغ من أي تغريـــدات باللغة 
العبرية حتى يفهمها اإلســـرائيليون فقط ضج 

بعبارات طائفية من الفرقاء اللبنانيني.
وشـــرح ناشـــط ”جهزوا مالجئكـــم تعني، 

استعدوا لالنتظار، احلرب والرد مؤجل“.
أمـــا، بالنســـبة ألخذ الوســـم على ســـبيل 
الدعوة، فيجري تلقيـــه باالنتقال من االنتظار 
الهاشـــتاغ  بعضهـــم  ووصـــف  االســـتباقي. 
فهو ”سيشـــيع اخلوف“، في العدو  بـ“الذكي“ 
املنتظر للحرب التي ال يعرف توقيت اندالعها.
من جانـــب آخر، ضـــج الهاشـــتاغ بكمية 

هائلة من السخرية.
وكتب مغرد ســـاخرا ”يا خوفي يكون الرد 

فقط بالسوشيال ميديا؟“.
 فيما اعتبر آخـــر أن رّد  حزب الله مرتبط 
بأولويات إيـــران صاحبة األمـــر عليه وأغلب 
الظـــن أنها لن تقـــوم بأي عمل متهّور ســـيما 
وأن املعطيـــات اإليرانية ال تســـمح بالفوضى.  
وســـخر مغرد من قـــول نصر اللـــه: ”لدينا كل 
مـــا يتوّقعه العـــدو وما ال يتوّقعـــه، من أنواع 
األسلحة واملعدات“، معلقا أن ”العملية أثبتت 

أن إســـرائيل تعرف لون مالبســـك الداخلية يا 
حســـون“. وقال مغرد ”يا ليت#حسن نصر الله 
يترك القتال إلى جانب بشار األسد ويعود إلى 
محاربة الصهاينة ليثبت أنهم أعداؤه، وليس 
الشـــعب الســـوري“. وتوقع آخـــرون أن الرد 

سيكون ”باالنتقام من الشعب في سوريا”.
واعتبر مغرد أن ”السيدين حسن نصرالله 
وأبو بكر البغدادي (الترتيب حســـب األقدمية 
اإلرهابية) يتنافسان حثيثا في زف أكبر كمية 

من الشباب إلى املوت“.
من جانب آخر اســـتمات حســـاب الرئيس 
فالدمير بوتن  @putinarabia)  (حساب ساخر 
علـــى تويتر باللغـــة العربية) فـــي الدفاع عن 
حســـن نصرالله في سلســـلة تغريـــدات ردت 
على املشـــككني. وكتب بوتني ”حزب الله ليس 
متهورا وال سخيفا لكي يؤثر عليه استفزازكم 

له“. 
وقـــال ”ترقبـــوا عملية نوعية حلـــزب الله 
قريبا!“ وقال أيضـــا ”أكبر دليل أن #حزب الله 
له رد قريب، إنه إلى اآلن لم يصدر بيانا يتوعد 

بالرد بل هو سيفعل ليرد!“. 
وأضـــاف بوتـــن ”ال أرى أعظـــم من ضربة 
الصهاينة على #حزب الله إال شـــماتة صهاينة 
العرب فقد زادو على أسيادهم اليهود خسة!“، 

مؤكـــدا ”جنـــح الغـــرب حيـــث جعلكـــم أعداء 
بعضكـــم بعضا ومـــا كان لينجـــح إال بوجود 

عقول كعقول اخلراف“.
مـــن جانبه كتب الرئيس الســـوري بشـــار 
 bashar asad@  األسد على حسابه على تويتر
(حســـاب ســـاخر على تويتر يتابعـــه أكثر من 
١٠٠ ألـــف متابع) ”نصر اللـــه أخبرني أنهم لن 
يردوا على إسرائيل.. قال إنهم حاليا يتبعون 
اســـتراتيجية الصبر على العدو اإلســـرائيلي 

ليكسبوا أجر الصابرين“.
مـــن جانبـــه، قال حســـاب االســـتخبارات 
الروســـية @CounselKuu  (حســـاب باللغـــة 
العربية يتابعه أكثر من ٣٠ ألف متابع) ”نقول 
ملـــن يعيب على حـــزب الله.. تفضـــل ملواجهة 

إسرائيل أو اخرس“.
ورد مغردون آخرون في هاشتاغ ”إسرائيل 
على لســـان حســـن  تهتك عرض حزب الالت“ 
بهيدا  ”التكفيغيون (التكفيريـــون)  نصراللـــه 
(بهـــذا) الهاشـــتاغ عـــم يطعنـــوا مبقاومتي 

الشغيفة (الشريفة)“.
وانتقـــد مغردون النبـــرة الطائفيـــة التي 
طبعت تويتر، مؤكدين أن حرب الهاشـــتاغات 
والتغريدات تكشـــف ”مّرة جديـــدة مدى عمق 
اخلالف بني اللبنانيني خاصة والعرب عامة“.
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فلسطنياليمنالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@hzed  
اجليش  ينســـحب  اخـــرى  مـــرة 
العراقـــي "البطـــل" امـــام مقاتلي 
داعـــش دون قتـــال فـــي اطراف 
الرمـــادي. داعش تتمدد في نفس 
الوقـــت الذي تواجـــه فيه حتالفا 

دوليا.
******

@Souhair_Alqaisi  
كيف ميكن ان نفسر ازدياد قدرة 
داعـــش العســـكرية فـــي املناطق 
الغربيـــة في العـــراق رغم وجود 

مساعدة دولية !!
******

CindyJanabi
العراقييـــون مواليـــد الثالثينات 
واخلــمســـينــات  األربـعينـــــات 
او  بحتـــة  علمــانيـــة  عقليتهــــم 
خلي لنقل غيـــر طائفية.. مواليد 
هؤالء  والســـبعينات  الستينيات 
احلـــروب  بســـبب  انقرضـــوا 

والهجرة.
******

@AliAjeena
ملاذا كل من يتســـلم الســـلطة في 
العـــراق يتحـــول إلـــى شـــيطان 
يتجرد من إنسانيته ويعمل قتال 
ونهبا ومؤامرات ودسائس؟

******
@MereIslam
بـــني يدي وثيقة الســـماء ٣٦ الف 
امللكي  النظـــام  اســـقط  يهـــودي 
اجلنســـية العراقيـــة عنهم، دون 
سبب. من هنا بدأت محنة سومر.

@DrBassemYoussef
التسريبات مقامات برضة.

******
@nabilelhalfawy
رحـــم اللـــه الفنانة ثريـــا إبراهيم. 
انتقلت للقاهرة وأهلتها امكانياتها 
املســـرح  علـــى  للوقـــوف  الفنيـــة 

فشاركتني مسرحية "الزير سالم".
******

@nadobil
فاتن حمامة تزوجت د.عبد الوهاب 
معه  عاشت  الســـبعينات  منتصف 
ضعـــف ســـنوات حياتهـــا مع عمر 
الشريف (أكيد مش مرغمة) وُنصر 

على إلغاء وجوده لصالح خيالنا.
******

@smsm2010361
تغييـــر وليس تدميـــرا: االم واالب 
دوركمـــا مهم فـــي التغييـــر. تربية 
األوالد علـــى حب الوطن هذا أجمل 

تغيير ألن نتائجه أجمل.
******

MoshKeLaaa
لـــو قـــدر لـــي محاكمة مبـــارك فلن 
أســـجنه ولـــن أقتلـــه فقـــط أدخله 
مستشـــفى حكوميـــا ليعالج برفقة 
والعشـــوائيات  الشـــوارع  أطفـــال 

الذين أنبتهم وسقاهم مر مصر!
******

@sarafahmy2000
الثـــورة من وجهة نظرهم هي حرق 
املنشآت واالقســـام وسرقة املوالت 
واقتحام املؤسسات غير كده تكون 

انقالبا.

@yabalkheiL
للتـــو خرجت مـــن زيـــارة مريض 
الشـــؤون  فوجـــدت  باملستشـــفى، 
الدينيـــة قـــد وزعـــت علـــى غرف 

املرضى مطويات عن املوت!
******

@Noran_H
عضو شورى يقترح مراقبة منازل 
املواطنـــني. ملا يصيـــر لهم منازل 

باألول.
******

@Mr_KTMH
يعنـــي أحتـــاج حلية كثة عشـــان 
مغلفـــة  تصريحاتـــي  تصيـــر 
ملتحـــي  الفتـــوى؟   بســـولوفان 
+ تخريـــف = اجتهـــاد. حليـــق + 

منطق= زندقة.
******

@HADL0L
ليـــس الدعـــاة فقط من يـــزور بل 
وحاشيتهم  التاريخ  عبر  الساسة 
واملطبلون لهـــم واملنتفعون منهم 
هم مـــن يزور. وقد قيـــل: التاريخ 

يكتبه املنتصر.
******

@99Gooodman4545
وزيـــر الصحة يشـــدد علـــى منع 
عنـــد  احلـــني  امليـــالد!  حفـــالت 
الســـلفية الوهابية أحســـن واحد 
الصحـــة مهمـــا نقص عدد  وزير 
النـــاس  مـــات  ومهمـــا  االســـرة، 

باألخطاء!
******

@alkazraj
ســـينما  "يغـــزون"  الســـعوديون 
عائالتهم  يصحبون  كّلهم  اجلوار 
فـــي قاعـــة واحدة ال حتـــّرش وال 
حاالت اغتصـــاب! بس هنا تظهر 

"حيونة" الفكر واجلسد.

@kosai1khauli
قصي خولي
فنان سوري

@LASTWISDOM1 
الدعوة إلى هـــدم دون مقدرة على 
البنـــاء  حماقة وأحيانـــا خيانة. 

#توكل_كرمان.
******

@iyad732 
رفعـــا للحرج عن حـــزب الله تقوم 
جماعة احلوثي مبحاولة السيطرة 
على مقر الرئاســـة اليمنية، تبادل 
ادوار بقيـــادة اوركســـترا ايراني 

ماهر... متى نتعلم؟
******

@kasimf  
علـــي عبـــد الله صالـــح ينتقم من 
اليمن علـــى طريقة انتقام بشـــار 

األسد من سوريا.
******

@Ahmadmuaffaq   
في اليمن  يحتل القصر الرئاسي 
ومبانـــي املخابـــرات وال ُيصـــدر 
قائد اجليـــش أوامـــره بالتصدي 
احلكومـــة  للمتمرديـــن، وتصـــف 
الوضع بصراع أطراف سياسية؟!

******
@kowthermusa   
إيران منذ اخلميني إلى يوم تعتاش 
على نكبات الشعوب وجهلها. لهذا 

تتمدد في اليمن اليوم!
******

@ghathami  
أيها اليمن.. كن ســـعيدا فالشقاء 
ال يليـــق بك أيهـــا اليمـــن.. مهما 
ينالـــوا من حكمتك..  حاولوا فلن 

سينتصر الشعب وينتصر.

@alRifai1 
هل تعلم أن أبعد مدينة في العالم 
هي القدس فمنـــذ عام ١٩٤٨ يقول 

العرب يا قدس إنا قادمون.
******

@nemro1  
النبي  ينصرون  فلسطني  دواعش 
(ص) بالهتـــاف باســـم البغدادي 
ورفع علم داعش!  لنرى مراجلكم 

مع الصهاينة على بعد خطوات.
******

  @mustafa_agha   
أجمـــل ما فـــي أمم آســـيا األعالم 
الفلســـطينية التـــي ترتفـــع على 
الدولة  هـــذه  االســـترالية،  الرض 

التي تقف علنا ضد فلسطني.
******

@ZeJaeger
امتنى من حمـــاس أن ال تصدعنا 
باحلديث عن عالقات األنظمة مع 
اســـرائيل. فاحملتـــل محتل مهما 

تغير اسمه ولونه #إيران.
******

@hneyalk_
أين ذهبت الـ٥ مليار التي تعهدت 
دول مؤمتر إعمار غزة مبنحها..؟! 

٥ مليار تبني فلسطني أخرى!
******

@salbarghouthi
كـــم هو نبيـــل ان تخصـــص دول 
اخلليج ١٪ لدعـــم ملكية االراضي 
والعقارات في فلســـطني، األبراج 
تتـــآكل فـــي ســـنوات البيـــت في 

القدس يبقى آالف السنني.

مصر

"جهــــــزوا مالجئكم" هاشــــــتاغ على تويتر 
أنشأه أنصار حزب الله اللبناني ليل األحد 
ردا على الغارة اإلســــــرائيلية واســــــتقطب 

أكثر من مليون تغريدة.

@karim2k 
االربعـــاء ٢١ ينايـــر ٢٠١٥ اليـــوم 
الوطنـــي للتدوين من أجل اطالق 
ونذير  الشـــورابي  سفيان  سراح 
القطاري، اكتبوا من أجل احلرّية. 

******
@hakim1zed 
احلبيب الصيد مـــازال في حالة 

مخاض  الله يخلص الوحل.
******

@GEEPO
احلل هـــي حكومة يكونها احتاد 
الشـــغل خلـــي نشـــوفوها مـــاذا 
ســـتفعل مرضتونـــا باالضرابات 

التي ال تنتهي. يزي عف.
******

@HENRY14 
تدفـــع الدولـــة ٣٠ مليونـــا لفؤاد 
املرزوقـــي  واملنصـــف  املبـــزع 
شهريا  السبســـي  قايد  والباجي 
لكل واحد منهم. مع العلم ان ثلث 

امليزانية قروض.
******

@Ochlocratie  
بعـــد أن ابتكرنـــا الترويـــكا بعد 
بصـــدد  نحـــن   ٢٠١١ انتخابـــات 
الشـــريك  احلزب  مفهوم  ابتـــكار 

غير احلليف.
******

@moalla 
"هيبـــة الدولة" تفتـــرض محاكمة 
املتبجـــح بتعذيبه للناس شـــهر 
شقيف. التهمة ال تسقط بالتقادم.

احذروا السحر أونالينحزب الله يكتفي بالرد في تويتر إلى حين إشعار آخر

الهاشتاغ بين عمق الخالف بين اللبنانيين خاصة والعرب بصفة عامة

الهاشتاغ خال من أي تغريدات 

ــدد  ــه بـــالـــلـــغـــة الـــعـــبـــريـــة ت

ــيــن فــقــط ضج  ــي ــل ــي اإلســرائ

بعبارات طائفية

◄

[ جهزوا مالجئكم هاشتاغ لتهديد إسرائيل أعطى مفعوال عكسيا

أعلنت شـــبكة تويتر أنها وافقت على شـــراء شـــركة هندية ناشـــئة تدعى «ZipDial} (زيبيديال)، قامت ببناء منصة متنقلة للســـماح 

للنـــاس بالتعامل مع المحتوى بســـهولة، إذ يتمكن من خاللها أي مســـتخدم للهاتف المحمول أن يتتبع حســـابات الشـــخصيات العامة 

على تويتر ببساطة بصرف النظر عما إذا كان لديه حساب على تويتر. ورأت تويتر أن هذه الخطوة ستزيد من االستثمار في الهند.
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يعتبـــر عيد الغطـــاس من األعياد املهمـــة للطوائف املســـيحية وختام أعياد تحقيق

امليالد املجيدة، حيث يشارك فيه عدد كبير من املسيحيني في العالم الذين 

يأتون للتعمد في مياه نهر األردن بعد أن تتم مباركتها من قبل رجال الدين.

تعتبـــر املعموديـــة جزءا هاما فـــي أركان الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 

ويدعى الشـــخص القبطي مســـيحيا بعد نوالها، وذلك بعـــد ٤٠ يوما للطفل 

الذكر و٨٠ يوما لألنثى بعد ميالدهما مباشرة.

تشهد اململكة األردنية خالل هذا الوقت من العام زيارات سياحية من أتباع 

الديانـــة املســـيحية في دول عربية وأجنبية للمشـــاركة فـــي عيد الغطاس، 

الذي يرمز إلى تعمد السيد املسيح عليه السالم في نهر األردن.

} وادي اخلــرار (األردن) – احتفلـــت الطوائف 
المســـيحية الشـــرقية، االثنين، بعيد الغطاس 
بمنطقـــة  المعموديـــة“  ”عيـــد  بــــ  المعـــروف 
”المغطـــس“ في نهـــر األردن، حيـــث أقيم قداس 
وصلوات بمشـــاركة عدد كبير مـــن رجال الدين 
والكهنة من الكنائس األرثوذوكسية من مختلف 

أنحاء العالم.
ويعتبر عيـــد الغطاس من األعيـــاد المهمة 
للطوائـــف المســـيحية وختـــام أعيـــاد الميالد 
المجيـــدة، حيـــث يشـــارك فيـــه عـــدد كبير من 
المســـيحيين في العالم الذين يأتون للتعمد في 
ميـــاه نهر األردن بعد أن تتـــم مباركتها من قبل 
رجال الدين، ويحتشد الناس في طوابير طويلة 

للظفر بمكان في برك المياه الباردة.
ويقـــع المغطس فـــي منطقـــة وادي الخرار 
التي ســـميت قديمـــا ببيت عنيا، وهـــو المكان 
الذي تعّمد فيه الســـيد المسيح على يد يوحنا 

المعمدان، حسب معتقدات الديانة المسيحية.
وتشـــهد المملكة األردنية خالل هذا الوقت 
مـــن العام زيارات ســـياحية من أتبـــاع الديانة 
المســـيحية في دول عربية وأجنبية للمشاركة 
في عيد الغطاس، الذي يرمز إلى دخول اإلنسان 
الحياة المسيحية عقب االغتسال المعمد بالماء 

بطريقة أو بأخرى.
األســـرار  أحـــد  المعموديـــة  ســـر  ويعـــد 
السبعة المقدســـة في الكنيستين األرثوذكسية 

والكاثوليكية.
أمـــا في مصـــر فال يخلـــو بيـــت قبطي من 
القصـــب والقلقاس خالل عيـــد الغطاس، حيث 

يتبادل األقبـــاط المصريون التهاني خالل هذه 
المناســـبة مرددين ”عودين قصب وحلة قلقاس 

يكون أحلى غطاس“.
وللقصـــب والقلقـــاس معان ورمـــوز دينية 
وروحيـــة كثيرة ويعتبـــر تناولهما عادة قبطية 
قديمـــة فـــي كل البيـــوت المســـيحية، ذلك ألن 
القصب نبات مســـتقيم وتشير اســـتقامته إلى 

حياة االستقامة مع الله.
كما يتســـم نبـــات القصـــب باحتوائه على 
الكثيـــر من الماء ذي المذاق الحلو في إشـــارة 
إلى مـــاء المعمودية الذي يعطـــي حياة جديدة 

لكل مسيحي بعد االغتسال فيه.
ويســـتخدم األقباط فـــي محافظات الصعيد 
الشـــمع إلضاءة القصب، وهـــو طقس يرمز إلى 
حيـــاة النـــور التي يتحلى بها الشـــخص الذي 
يوطـــد عالقته مع الله، كما يزرع القصب عندما 
يغرس بشـــكل كامل فـــي التربة ثم يصبح نباتا 
مســـتقيما وهذا يشـــير إلى اإلنسان المسيحي 
قبـــل وبعد المعمودية أي أن حياته قبلها تكون 

الشيء وبعد نوالها يعيش حياة جديدة.
وتعتبـــر المعمودية جزءا هامـــا في أركان 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية ويدعى الشخص 
القبطي مسيحيا بعد نوالها، وذلك بعد 40 يوما 
للطفل الذكـــر و80 يوما لألنثـــى بعد ميالدهما 

مباشرة، حسب طقوس الكنيسة القبطية.
أما القلقاس فتوجد فيه مادة هالمية سامة 
عندما تختلط بالماء تصبح نافعة لإلنسان مثل 
المســـيحي الذي، عندما يتعمد بالماء، تتحول 

حياته إلى بداية جديدة ونقية مع الله.

المســـيحيون  بـــدأ  أبابـــا  أديـــس  وفـــي 
اإلثيوبيـــون، منذ األحد الماضـــي، احتفاالتهم 

بعيد الغطاس لتستمر ثالثة أيام.
إلـــى  اإلثيوبيـــون  المســـيحيون  وخـــرج 
الشـــوارع بمظهر احتفالي ديني مهيب وبهيج، 
وحد بينهم الزي األبيض والشـــعارات الدينية. 
ويطلـــق المســـيحيون اإلثيوبيـــون علـــى عيد 

الغطاس اسم ”يوم كترا“.
وخرجت مســـيرة حافلة، األحد، عزفت فيها 
المزاميـــر بعـــد أن تم إخـــراج ”التابـــوت“ من 
الكنائـــس المختلفة إلى ســـاحة ”جـــال ميدي“ 

بوسط العاصمة.
والتابـــوت هو عبارة عن صندوق كبير على 
شـــكل النعش توجد في داخلـــه الوصايا الـ 10 
وهـــي: ال تعبـــد غير اللـــه، ال تعبـــد األوثان، ال 
تســـرق، ال تكذب، ال تزن، التـــزن بحليلة جارك، 
عليـــك بطاعـــة الوالدين، حب ألخيـــك ما تحب 
لنفســـك، ال تشهد زورا، عليك احترام يوم األحد 
وتقديســـه. وهي مكتوبة بمـــاء من الذهب على 

أوراق البردى.
ويمكث التابـــوت بعد خروجه إلى ســـاحة 
االحتفال ليلة واحدة في خيام تنصب خصيصا 
للتابوت بساحة االحتفال ويقضي المسيحيون 
مـــن أتبـــاع الكنائـــس ليلتهـــم فـــي الصلوات 
والدعـــوات ليعـــودوا فـــي اليـــوم التالـــي إلى 
الكنيسة في مسيرة حافلة بالمزامير لالحتفال 

بعيد الغطاس.
وقالت إمابيت تســـفاي، مصطحبة أطفالها 
الثالثة إلى الكنيســـة، إن ”عيد الغطاس يعتبر 

يوم تعميد وغفران“.
اصطحابهـــا  أن  إلـــى  تســـفاي  وأشـــارت 
ألطفالهـــا إنما هـــو للتبـــرك باليـــوم المقدس 

ولتعليمهم الثقافة والتعاليم الدينية.

احتفل أبناء الطوائف املســــــيحية الشــــــرقية بعيد الغطاس، وهو إحياء لذكرى تعمد السيد 
املسيح عليه السالم على يد يوحّنا املعمدان في مياه نهر األردن.

المسيحيون اإلثيوبيون يحتفلون بعيد الغطاس

االغتسال بمياه نهر األردن في عيد الغطاس

المسيحيون يحتفلون بعيد الغطاس على غرار تعمد السيد المسيح في نهر األردن منذ نحو ألفي عام

مياه نهر األردن مغطس املسيحيني للتطهر والغفران
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أسرة
21

شبكات التواصل االجتماعي تزيد الوعي بمشاكل األصدقاء

} واشــنطن - توصلت دراســـة جديدة إلى أن 
الذين يقضون الكثير من الوقت في اســـتخدام 
شـــبكات التواصل االجتماعـــي على اإلنترنت 
ليس لديهم مستويات أعلى من التوتر مقارنة 

بمن ال يفعلون ذلك.
 واســـتنادا إلى استطالع لـ 1800 شخص، 
لألبحـــاث عن مدى التوتر  أنجزه مركز ”بيو“ 
الذي يشعرون به نتيجة ما يعرف بـ ”اإلجهاد 
الرقمي“، توصلت الدراسة إلى أن مستخدمي 
الهواتف المحمولة ومواقـــع التواصل لديهم 
مســـتويات مـــن التوتـــر أقـــل مقارنـــة بمن ال 
يســـتخدمون هذه التقنيات، وأكدت أن النساء 
الالتي يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي 
بكثرة لديهن مســـتويات أقل من التوتر بشكل 
عام. وكشفت الدراســـة أن مستخدمي شبكات 

التواصـــل االجتماعـــي أكثر وعيـــا باألحداث 
التي تســـبب اإلجهـــاد لآلخرين، مثـــل فقدان 

الوظيفة، أو وفاة أحد أفراد األسرة.
 وأشـــارت الدراســـة إلى أن النساء الالتي 
يســـتخدمن الفيســـبوك كـــن علـــى علـــم أكثر 
باألحـــداث المجهـــدة فـــي حيـــاة صديقاتهن 
بنســـبة 13 بالمئة مقارنة بمن ال يســـتخدمنه، 
وكن على علم أكثر بنسبة 14 بالمائة باألحداث 

المجهدة في حياة األشخاص المقربين. 
وأظهرت الدراسة أن مستخدمي الفيسبوك 
من الرجال على علـــم أكثر باألحداث المجهدة 
في حيـــاة أصدقائهم بنســـبة 8 بالمئة، وعلى 
علـــم أكثر بهـــذه األحداث في حيـــاة معارفهم 
بنســـبة 6 بالمئة، مقارنة بمن ال يســـتخدمون 

هذه التقنية. 

وأوضحـــت الدراســـة أن النســـاء يعلمن 
عن األحداث المســـببة لإلجهـــاد والتوتر في 
حياة األصدقاء والمعـــارف عن طريق الصور 
بنســـبة 29 بالمئة ســـواء على موقع فيسبوك 
أو تويتـــر، في حين جاءت معظم هذه التوعية 
لدى الرجال من البريد اإللكتروني والرســـائل 

النصية بنسبة 67 بالمئة.
 وذكرت أن أكثر ما يســـبب التوتر للنساء 
هو وفاة أحد أفراد أسرة أحد األصدقاء، بينما 
يتأثـــر الرجال أكثر بإدانة أحـــد األصدقاء في 

جريمة أو تعرضه لفقدان الوظيفة. 
وكشفت النتائج أن الخوف من فقدان أحد 
األشـــخاص ال يمنـــع من الدخول على شـــبكة 
التواصل االجتماعي، لكنه يسبب إجهادا عند 

حدوثه.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ قالت جماعة ليجال ايد آند 
سيرفس تراست البنغالية (بالست) 

إنه على مدى العشر سنوات املاضية 
طبقت الدولة برامج لدعم ضحايا 

العنف اجلنسي لكن قوانني االغتصاب 
التي لم تعدل منذ حقبة االستعمار 

البريطاني حتتاج إلى تغيير.

◄ جددت وزارة الصحة السعودية 
حتذيرها للمستشفيات واملرافق 
الصحية التابعة لها من السماح 

بتنظيم حفالت أعياد امليالد سواء 
دينية أو شخصية داخلها. واستند 

التحذير إلى فتوى صادرة عن اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

وتعميم صدر قبل 27 سنة.

◄  بدأ موقع التواصل االجتماعي 
”فيسبوك“ مؤخرا مبنع مقاطع 

الفيديو والصور اإلباحية من الظهور 
ألي مستخدم كتب على صفحته 

الرئيسية أن عمره يقل عن 18 عاما. 

◄ ميكن جلميع األطفال ابتداء من سن 
عامني االلتحاق باملدرسة في مدينة 

”روتردام“ ثاني أكبر املدن الهولندية 
مبعدل ثماني ساعات أسبوعيا، 

ولكنهم لن يتمكنوا من بدء التعليم 
الرسمي قبل بلوغ سن الرابعة. 

◄ أعربت اللجنة الوطنية 
األندونيسية حلماية األطفال في 

جاكرتا عن تأييدها جلهود احلكومة 
من أجل احلد من عمليات تهريب 
املخدرات عن طريق تنفيذ أحكام 

اإلعدام في جتار املخدرات.

◄ أظهرت دراسة بريطانية حديثة 
أن املشاركة الزوجية تتيح لإلنسان 

التمتع بقدر أكبر من الصحة على 
نحو أسهل؛ حيث ميكنه اإلقالع عن 
العادات الضارة كالتدخني أو إتباع 

نظام غذائي غير صحي أو اإلفراط في 
تناول الكحوليات، إذا قام بذلك صحبة 

شريك حياته.

باختصار

 

نهى الصراف

} يؤكد باحثون أن العمل تحت طائلة الضغط 
النفســـي يضاعف الشـــعور بالقلق ويؤثر في 
ســـلوكنا، حيث يولد شـــعورا غير حقيقي بأن 

الوقت أقصر مما هو في الواقع.
وفي دراسة أشـــرفت عليها جوردان إتكن؛ 
مـــن كلية فوكـــو لألعمال في جامعـــة ديوك – 
دورهـــام في والية نـــورث كارولينا األميركية، 
تبين أن وضع أكثر مـــن هدف يتطلب التنفيذ 
في خضم وجود مسؤوليات أخرى -كأن يدخل 
برنامـــج التدريبات اليومية ضمن الســـاعات 
المخصصـــة لقضائها مـــع العائلة-، يعقد من 
ســـير األمـــور ويوحي بمـــرور الوقت وضياع 

الفرصة إلنجاز األعمال. 
وهـــذا مـــا يســـميه الباحثون بــــ “ قائمة 
التي تكـــون في الغالب  األهـــداف المتداخلة“ 
ممتلئة بأعمال ومهمـــات يصعب عمليا تنفيذ 
بعضهـــا أو أغلبها بالتزامن مع مهمات أخرى 

ضمن ساعات اليوم القصيرة. 
وترى إتكن من خالل نتائج دراســـتها، أن 
االســـترخاء ومحاولة استنشاق الهواء النقي 
واقتطاع فترات قصيرة ألخذ قسط من الراحة 
ممارســـات قد تخفف من شـــّدة التوتر، كما أن 
الوقت المتبقي إلنجـــاز األعمال يبدو في هذه 
الحالـــة أطول من الســـابق، إذ أن األمر برمته 
مـــرده إلـــى الطريقة التـــي ننظر مـــن خاللها 
لألشـــياء؛ فالتوتـــر النفســـي الـــذي يصاحب 

إخفاقنا فـــي كيفية إدارة الوقـــت إلنجاز أكبر 
عدد مـــن المهام يعود إلى تصورنا لحجم هذا 
الوقت الذي يبدو لنـــا في لحظة من اللحظات 

قصيرا جدا. 
وفـــي الســـياق ذاته، ترى هايـــدي جرانت 
هالفورســـن؛ أســـتاذة علم النفس االجتماعي 
والمديـــرة المســـاعدة لمركـــز علـــوم الدوافع 
النفسية في مركز جامعة كولومبيا األميركية، 
أن محاولـــة البعـــض إنجاز قائمـــة المهمات 
اليومية بحذافيرهـــا بصرف النظر عن الوقت 
المتـــاح لذلك يعد مضيعة للوقت، إذ أن بعض 
المهمات لن يتم إنجازها تماما بالشـــكل الذي 
نبغيـــه فتؤجـــل ضمـــن قائمة مهمـــات لليوم 
التالـــي وهكـــذا، لتبقـــى الكثير مـــن األعمال 
غيـــر المنجزة التـــي تضاعف الجهـــد البدني 
والنفســـي وتتســـبب في زيادة التوتر والقلق 

النفسي وربما الشعور بالتقصير والذنب.  
من ناحية أخرى، أثبتت األبحاث على مدى 
عقود طويلة أنه عندما يتعلق األمر بالتخطيط 
لتنفيذ األعمال المتراكمة ســـواء في العمل أو 
المنزل، فإن البعض يقع في دوامة القلق خوفا 
من عدم إمكانية اإلنجاز، والسبب في ذلك كما 
يـــراه متخصصون يرجـــع إلـــى أن إجراءات 
اإلنجاز تتعارض مـــع الوقت المخصص لها، 
إضافـــة إلى تعـــارض هذا الوقـــت مع مهمات 
أخـــرى ال تحتمل التأخير؛ فربـــة المنزل التي 
تحـــاول أن تقتطـــع بعض من ســـاعات النهار 
إلتمـــام أعمـــال تغيير الديكـــور لبعض أجزاء 
المنـــزل، قـــد يباغتها الوقت فتقصـــر في أداء 
األعمال اليومية الروتينيـــة كتحضير الطعام 

أو التسوق أو دفع الفواتير.
كمـــا أن األهداف بحد ذاتهـــا قد تكون غير 
واضحة ومحددة؛ فالتخطيط  لتحقيق التقدم 
فـــي العمل مثال ولنيل رضـــا المدراء يجب أن 
يضـــع أهدافـــا واضحة تترجم إلـــى إنجازات 

وليس مجرد إشغال قائمة المهمات بمزيد من 
الواجبات التي يصعب إتمامها أو تقع خارج 
إطار الواقعية في مرحلة التطبيق، وهنا أيضا 
يتســـبب تراكم األهداف في إهدار وقت العمل 

وتعطيل المهات اليومية الروتينية.
وتتساءل هارفورسن؛ هل أن ضيق الوقت 
الذي يعطـــل إنجاز األعمـــال اليومية هو أمر 
واقع؟  فـــي الواقع، ترى أســـتاذة علم النفس 
االجتماعـــي أن البعـــض يقـــع بســـهولة فـــي 
هـــذا الفخ، إال أنه في الحقيقـــة يضّيع العديد 
مـــن الفرص والوقـــت لتنفيذ برنامـــج العمل؛ 
فينشـــغل بمكالمات هاتفية غيـــر ضرورية أو 
يحاول الجمع بين العمل والتســـلية كمتابعة 
برامـــج التلفزيون أثناء مراجعـــة الدروس أو 
كتابة تقارير العمـــل، فيما تكرر ربات البيوت 
بعضـــا من هذه األخطاء فتحاول إنجاز أعمال 

التنظيف أثناء الحديث مع الجارة مباشرة أو 
من خالل الهاتف األمـــر الذي يضاعف الوقت 
المخصص إلنجاز العمل وربما تحاول تأجيل 
العمل إلى اللحظة األخيرة أو إلى وقت متأخر.
المطلـــوب إلتمـــام أي عمل هو اســـتغالل 
الوقت بصـــورة جيدة وعـــدم تضييع الفرص 
المتاحة، وفي اإلمكان فيما بعد استثمار وقت 
الفراغ المتبقي في القيام باألمور الثانوية أو 

القيام ببعض الهوايات المفيدة والمسلية. 
الحلـــول  بعـــض  متخصصـــون  ويقـــدم 
المنطقية لتتناســـب وطبيعة المشكالت التي 
تواجـــه البعض في حياتهـــم اليومية ومنها؛ 
التخطيط المســـبق المقتـــرن بتحديد الزمان 
والمكان المناســـب إلنجاز عمل معين، وعندما 
يحيـــن الوقت المحدد ينبغي تعطيل أي مهمة 
أخرى قـــد تتقاطع مع الصيغـــة المخطط لها؛ 
فعندمـــا نخطط مثـــال إلنجاز دراســـة خاصة 
بالعمـــل في أول أيام األســـبوع فـــي الصباح 
الباكـــر، يتعين أن يتـــم االلتزام بهـــذا الوقت 
المحدد بصرف النظر عن بقية المهام األخرى 

سواء في العمل أو المنزل.
 ماذا ومتـــى وأين، هي الخطوط العريضة 
التي يجب أن تصاحب وضع أي قائمة بالمهام 

التي يتوجب إنجازها.

[ قائمة المهام اليومية المزدحمة مربكة وغير واقعية [ العمل تحت طائلة الضغط النفسي يضاعف الشعور بالقلق
على الرغم من أن عدد ســــــاعات اليوم الواحد ال تتعدى الـ 24 ســــــاعة، إال أن بعض الناس 
يســــــعون بشتى الوسائل الستغاللها حتى اللحظات األخيرة، بسبب مسؤولياتهم ومهامهم 
اليومية التي ال ميكن إجنازها ضمن ساعات اليوم القصيرة التي تنساب من بني أصابعهم 
كرمال البحر في غمضة عني، ما يتركهم فريسة ضغط نفسي وعصبي ال يطاق يتضاعف 
حتما باعتباره ســــــببا ونتيجة للفشــــــل في إجناز معظم هذه املهام اليومية، إضافة إلى أن 
البعض يخطئ فيضع أهدافا حيويًة لتحقيقها في زمن قياســــــي، األمر الذي يعرقل عملية 

اإلجناز ويجعل الوقت مير بسرعة عجيبة بسبب عدم واقعيتها.

جمال

} تطل القطع الفوقية في شـــتاء 2015 
بتصاميم الفتة لألنظـــار لتمنح المرأة 

إطاللة جذابة تأسر األلباب.
وأوضح مستشـــار الموضـــة األلماني 
الفوقيـــة  القطـــع  أن  روزه  أندريـــاس 
تتألق هذا الموسم بالخيوط المعدنية 
المتأللئة أو بالترتـــر البّراق أو تزدان 
بالنقـــوش الجذابـــة أو بقطـــع 
أو  األســـود  الدانتيـــل 

بالحليات المعدنية. 
روزه  ــــنــــصــــح  وي
أمــام  المجال  بإفساح 
ــة  ــي ــوق ــف الـــقـــطـــع ال
لـــتـــكـــون مــحــطــا 
حيث  ــظــار،  ــألن ل
تنسيقها  ينبغي 
ـــــــع مــــالبــــس  م
تتحلى بالبساطة 
فعلى  والــهــدوء؛ 
ســبــيــل الــمــثــال 
تنسيقها  يمكن 
ـــــع ســـــــروال  م
مــــلــــتــــصــــق 
ــــم  ــــس ــــج ــــال ب
”ســــكــــيــــنــــي“ 
كاجوال  وبــوت 
تنورة  مــع  أو 
سوداء  جلدية 
ــهــي عــنــد  ــت ــن ت
الخصر وبوت الكاحل. 
ـــى  بــــاإلضــــافــــة إل
البلوفر  يتناغم  ذلـــك، 
لألنظار  الالفت  القطني 
ـــال جــيــنــز  ـــط ـــن مـــــع ب
األزرق  بــالــلــون  يــزهــو 
ــي وحـــــذاء  ــك ــالســي ــك ال

رياضي. 
أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
تلـــون المطبوعات الزاهية 
موضة المالبس النســـائية 
في شتاء 2015 لتمنح المرأة 
إطاللة جذابة ومبهجة تكسر 

رتابة وكآبة الشتاء. 

أزياء مبهجة تكسر

 رتابة الشتاء

مـــاذا ومتى وأين، هي الخطوط 

العريضة التي يجب أن تصاحب 

وضـــع أي قائمـــة باملهـــام التي 

يتوجب إنجازها

◄

محاولـــة البعـــض إنجـــاز قائمة 

املهمـــات اليوميـــة بحذافيرها 

بصرف النظر عن الوقت املتاح 

لذلك يعد مضيعة للوقت

◄

االسترخاء واستنشاق الهواء النقي وأخذ قسط من الراحة ممارسات تخفف من شدة التوتر

ماذا ومتى وأين: الخطوط العريضة في فن إدارة الوقت 

يؤكد الخبراء أن الوسادة خطر على الرضيع وال بّد من االستغناء 

عنهـــا، ألنها تعيـــق حركته وتمنعـــه من تحريك رأســـه بطريقة 

مريحة، كما يمكن أن تؤثر سلبًا في مستويات الراحة عنده.

هنـــاك العديد مـــن الخبايا الجمالية التـــي يحويها الفلفل األســـود، من بينها 

الكمية الكبيرة من املواد املضادة لألكسدة التي تجعل من الفلفل األسود 

أحد املكونات األبرز في الحفاظ على شباب البشرة والوقاية من التجاعيد.

للخيار وقشوره فوائد كبيرة جدا ترتبط بالحفاظ على صحة الجلد 

ومرونتـــه وحيويته، والخيار من أكثـــر العناصر اآلمنة على العيون، 

يريح البشرة ويخفف االنتفاخ ويحد من الهاالت السوداء.

تصالح

} هل نملُك أن ندخل داخل أرواحنا 
ونحاول تنظيفها وإعادة إعمارها وترميمها 
مثلما نعّمر بيوتنا؟ أحتاج الكثير من مواد 

التنظيف ومواد البناء.. أحتاج حمالت 
عمل شعبي و“لمة“ من أصدقاء وأحبة 

وربما أطباء مختصين ومهندسين وبنـّائين 
محترفين للتخلص من ركام الماضي 

والذكريات أوال..
ثم إعادة إعمار ما دّمره العمر 

والتجارب والحروب والغربة..  لماذا نحمل 
ذكرياتنا معنا في كل مكان؟ وهل نستطيُع 

التخلص مما يزعجنا بأن نتخلص من 
األشياء التي تحيلنا على آالمنا؟ هل 

يتخلصون من مالبس المتوفى وأدواته 
الشخصية لكي ال يتذكرونه؟ وهل من 

السهل أن ننسى عزيزا حين نبعد أشياءُه 
عنا؟

 يخبرنا العلماء أن الذاكرة تنتعُش 
باألشياء التي تحيلنا عليها وباألماكن 

والروائح والموسيقى والكلمات.. ولكن 
ماذا لو كان لألحبة فينا جذور ضاربة ال 
يحتاجون معها إلنعاش ذاكرة؟ فثمة من 

يعيش معنا مهما طال زمن رحيله.. يقول 
قيس بن الملّوح: ”نهاري نهاُر الناِس حتى 
إذا دجى \ بَي الليُل هّزتني إليِك المضاجُع 

\ لقد رسخْت في القلِب منَك موّدة\ كما 
رسخْت في الراحتيِن األصابُع“.

أما الوطن فإنه راسخٌ فينا كأنُه الروح.. 
بل ويكبُر ويتفاقم وتستفحُل ذكرياته 

كلما أطلنا عنه البعاد.. حين كنا صغارا.. 
كنا نداوي خالفا مع صديق بأن نشابك 

إصبعين صغيرين وغالبا دون حتى 
عتاب.. ونقول ما يشبه التعويذة ونحن 

نهّز أصابعنا: ”جين جين عرقجين.. آني 
وفالن متصاحبين“.. وينتهي األمر على 

ذلك وننسى كل شيء.. ثم نبدأ باللعب معا 
من جديد وكأن شيئا لم يكن.. وكنا حين 

يقع أحدنا على األرض – مثال– وتدمى 
ركبته فيبكي ألما.. يهرُع إليه أهله بحنان.. 

يغسلون له الجرح ويربـّتون على كتفه 
ويقولون: ”غدا ستكبر وتنسى“..  كنا 

نتعّلق باألماكن.. لكن األماكن هي األخرى 
كانت تستبدل نفسها لتزدان مرة أخرى 

بحلة أحلى وأصدقاء جدد.. نعتادهم 
ونحبهم ويحبوننا مثلما أحببنا الذين 

سبقوهم في الصف أو المدرسة أو الجوار.. 
وحين كبرنا قليال صرنا نداوي حبا 

ينتهي.. بالتعّلق بحب جديد.. وكانت كلها 

طرقا ناجعة وال بأس بها.. فقد كانت أهم 
دعائم الفرح هي النسيان والتجاوز.. كنا 
نجُد في حبيب اليوم ما يغنينا عن حبيب 

األمس وما ينسينا جرحه وألمه وحتى أيام 
فرحه..  فلماذا لم نعد ننسى؟ هل كبرْت 

همومنا معنا فصارت عصية على النسيان؟ 
لماذا صارت الذاكرة عبئا ثقيال لهذا الحد؟ 
نحن فعال نسينا ألم الركبة ونسينا سبب 

خصامنا مع أصدقاء طفولتنا.. ونسينا 
تعلقنا بمدرستنا القديمة وبيتنا القديم.. 

لكننا صرنا ننوء بأعباء ذكريات أعمق 
وأكبر وأدهى.. ها أنني اليوم أنوء بحمل 

ذاكرة وطن لم يعد لي.. وبيت لم أعد 
أسكنه.. وأشخاص لم يعد يعنيني أمرهم.. 

وأصدقاء وأحبة خذلوني.. وسواهم 
أعشقهم ورحلوا إلى عالم بعيد.. فكيف 
لي أن أنسى؟ لماذا تعمل ذاكرتي بهذه 

الكثافة والقسوة؟ لماذا توجعني وتقضُّ 
مضجع استرخائي؟ لماذا ال تكّف عني؟ هل 
الحل هو إجراء عملية تجميل باستئصال 

الذاكرة؟ وهل سأحيا حياة أفضل إن فعلت؟ 
ليتني أستطيع رفع إصبعي الصغير 

وأشبكه بإصبع أيامي.. وأهزه وأنا أتلفظ 
تعويذة التصالح.. وأنسى كل ذكرياتي.. 

ألبدأ اللعب مع أيامي القادمات.. وكأن 
شيئا لم يكن.. صباحكم ابتسامة نسيان..

ريم قيس كبة
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◄ تنطلق مباريات دور ربع نهائي 
كأس األمم اآلسيوية ،غدا اخلميس، 

مبشاركة ثماني منتخبات متأهلة 
من دور املجموعات، وتقام مباريات 
هذا الدور على مدار يومي اخلميس 

واجلمعة القادمني.

◄ حققت كأس آسيا السادسة 

عشرة املقامة حاليا في أستراليا 
جناحا جماهيريا هائال على عكس 

النسخ السابقة. وذلك مع إسدال 
الستار على فعاليات الدور األول 
للبطولة، وحتى قبل بدء فعاليات 

األدوار الفاصلة.

◄ انتقد مدرب منتخب اإلمارات 
مهدي علي، احلكم الياباني ريوجي 

ساتو وشكك في حياديته خالل 
إدارته مباراة اإلمارات وإيران، التي 
شهدت تسجيل األخيرة هدف الفوز 

الوحيد في الوقت بدل الضائع.

◄ أعلن العب املنتخب القطري 
لكرة القدم مشعل عبدالله اعتزاله 

دوليا، وذلك بعد اخلسارة أمام 
البحرين ١-٢ ضمن اجلولة الثالثة 
من منافسات كأس آسيا ٢٠١٥ في 

أستراليا.

◄ بدا اجلزائري جمال بلماضي 
مدرب منتخب قطر غير واثق من 

مستقبله مع ”العنابي“، بعد أن ودع 
فريقه نهائيات كأس آسيا أستراليا 

٢٠١٥ بهزمية ثالثة على التوالي.

◄ اعترف الفرنسي جيروم 
شامبني، النائب السابق لألمني 

العام لالحتاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، بأنه يفتقد للدعم الالزم من 
أجل الترشح لرئاسة ”فيفا“. وذلك 

من خالل خطابات أرسلها إلى 
االحتادات الكروية في شتى بقاع 

العالم.

التنين الصيني يأمل في التحول إلى قوة كروية عبر كأس آسيا 2015
[ الصين خالفت كل التوقعات في المجموعة الثانية [ كتيبة الفرنسي بيران تتوق إلى إقصاء أستراليا المضيفة

} ســيدني (أســتراليا) - تعمل الصني جاهدة 
لكي تكون قوة كروية يحسب لها ألف حساب. 
وتعتزم فرض نفســـها كدولة مؤثـــرة في كرة 
القـــدم القاريـــة والعامليـــة علـــى حد ســـواء، 
باعتبارها من أقوى الدول اقتصاديا وأكثرها 

كثافة سكانية. 
وما يزال الصينيون يتحّسرون على ضياع 
احللـــم على أرضهم عام 2004 حني وصلوا إلى 
املباراة النهائية قبل أن يخسروا أمام اليابان 
1-3، لكـــن الفرصـــة متاحة أمامهـــم اآلن لكي 
يكّشروا عن أنيابهم ويصدموا القارة من خالل 

إقصاء أستراليا املضيفة. 
وجنـــح منتخب الصـــني في التأهـــل إلى 
أســـتراليا  فـــي   2015 آســـيا  كأس  نهائيـــات 
بعدمـــا انتظر حتـــى نهاية مباريـــات اجلولة 
األخيرة من التصفيات. لكن الصني خالفت كل 
التوقعات في مجموعتها الثانية بعدما اعتقد 
اجلميع أن املنافسة ستنحصر بني السعودية 
وأوزبكستان نظرا إلى تاريخ األولى واملشوار 

التصاعدي للثانية في البطولة القارية. 
بقيادة مدربه الفرنسي أالن  وقال ”التنني“ 
بيران كلمتـــه وقلب الطاولـــة عليهما وضرب 
موعـــدا في الـــدور ربـــع النهائي مـــع نظيره 
األســـترالي بعدما ضمن تأهله وصدارته منذ 
اجلولة الثانية وقبل حتقيقه فوزه الثالث على 
حساب كوريا الشـــمالية (2-1) وذلك من خالل 
فوزه على ”األخضر“ 1-0 ثم على أوزبكســـتان 

.1-2

استعدادات واعدة

الصينـــي  املنتخـــب  اســـتعدادات  كانـــت 
لنهائيـــات أســـتراليا واعدة إذ لـــم يذق طعم 
الهزمية ســـوى مرة واحدة في 11 مباراة منذ 
يونيـــو املاضـــي بقيـــادة بيران الذي اســـتلم 
املهمة قبيـــل اجلولة األخيرة مـــن التصفيات 

أمـــام العـــراق، حيـــث تأهلـــت الصـــني رغـــم 
اخلسارة 3-1. 

وقـــد أصابت الصني حني قـــررت االعتماد 
علـــى خبـــرة بيـــران الـــذي قادها إلـــى الدور 
ربـــع النهائي للمرة األولى منـــذ أكثر من عقد 
من الزمـــن وحتديدا منذ نهائيـــات 2004 على 
أرضهـــا. وهناك مؤشـــرات واضحة على تقدم 
الكـــرة الصينية التي يبقـــى أفضل إجناز لها 
تأهلها إلى مونديال 2002 في كوريا اجلنوبية 
واليابان، حيث وّدعت من الدور األول، وأبرزها 
متكـــن غوانغجـــو إيفرغراند بقيـــادة املدرب 
اإليطالـــي الفذ مارتشـــيلو ليبي مـــن وضعها 
على خارطة األلقاب اآلســـيوية بتتويجه بطال 

ملسابقة دوري أبطال آسيا العام املاضي.

ويخـــوض املنتخـــب الصينـــي نهائيـــات 
أستراليا مع 7 من العبي غوانغجو إيفرغراند 
جي جنغ، الالعب الوحيد  بينهم قائد ”التنني“ 
في تشـــكيلة الـ23 العبا الذي يتجاوز الثالثني 
مـــن عمره (34 عامـــا)، واملهاجم غـــاو لني (28 
عامـــا) الذي ســـاهم فـــي قيادة فريقـــه ليكون 
أول فريـــق صينـــي يتوج بلقـــب دوري أبطال 
آســـيا بتغلبه في النهائي على إف سي سيول 
الكوري اجلنوبي بفضل فـــارق األهداف التي 
ســـجلها خارج ملعبه (2-2 ذهابا في ســـيول 

و1-1 إيابا).
لكن املدرب الفرنســـي البالـــغ من العمر 58 
عاما والذي استلم منصبه في فبراير املاضي، 

لم يبالغ في تفاؤله وقد قلل عشـــية النهائيات 
من حظـــوظ فريقه في املنافســـة علـــى اللقب 
القاري، قائال ”لسنا مرشحني، وال منلك أفضل 

الفرص للمنافسة على اللقب“. 
ومـــن املؤكـــد أن رأيه أصبـــح مغايرا اآلن 
بعدما أظهر رجالـــه أنهم قادرون على الذهاب 
بعيدا فـــي البطولة التي وصلوا إلى مباراتها 
النهائية مرتني دون أن يتذوقوا طعم التتويج.

مخطط طويل

ما هـــو مؤكـــد أن هنـــاك مخططـــا طويل 
األمـــد من أجل التقدم بالكـــرة الصينية بهدف 
اللحاق باليابانيـــني أو الكوريني اجلنوبيني، 
وقد اســـتثمرت ماليني الدوالرات على مختلف 

األصعدة من أجل حتقيق الغاية املرجوة. 
واملخطـــط الطويل األمد ليـــس محصورا 
مبجهود االحتاد أو األندية بل إن الدولة تشكل 
أساسه وأبرز دليل على ذلك أن احلكومة قررت 
فـــي نوفمبر املاضـــي اللجوء إلـــى تعليم كرة 
القدم في املدارس بهدف رفع مستوى اللعبة. 

وقـــد أظهـــرت الصني منـــذ فتـــرة طويلة 

قدرتهـــا على اإلبداع الرياضي وحصد األلقاب 
وامليداليـــات فـــي رياضيـــات مثـــل اجلمبـــاز 
والغطـــس وكرة الطاولـــة والبادمنتون وعلى 
إنتاج العبني مميزين في كرة الســـلة مثل ياو 
مينـــغ ووانغ جي جي أو حتـــى ألعاب القوى. 
لكن ورغـــم األموال التي أنفقتهـــا في األعوام 
األخيرة على مدربني والعبني أجانب، لم تتمكن 
كرة القدم الصينية من االرتقاء إلى املســـتوى 
املطلوب، ووجود املنتخب في املركز السادس 
والتســـعني عامليا، ال يرضي طموح بلد املليار 

نسمة.
واتخذت احلكومة قرار حتويل صالحيات 
االهتمام مبســـألة ترويج اللعبة لدى الشباب 
الصيني إلى وزارة التربية الوطنية وسحبها 
في الوقت ذاته من االحتاد الصيني لكرة القدم 

الذي يتخبط في الكثير من فضائح الفساد. 
ويرى نائب رئيس احلكومة ياندونغ ليو أن 
تطوير كرة القدم يبدأ من القاعدة إذا ما أرادت 
الصـــني الوصول إلى هدفها بـــأن تصبح بني 
كبار اللعبة في العالم. أما نائب عميد اجلامعة 
الرياضية في بكني وينكيانغ وو، فيقول بشأن 
هذا املوضوع ”كرة القدم لم تكن يوما موضوع 

ترويـــج جدي في املـــدارس الصينية وذلك في 
ظل االنشغال الزائد بالتعليم املنهجي“. 

وبدوره قال هيشـــون ليو، مـــدرب اللياقة 
البدنية في املدرســـة االبتدائية مبدينة داليان، 
شمال شرق البالد، ”كانت كرة القدم الصينية 
ستصل إلى مســـتوى عاملي لو مت ترويج هذه 

اللعبة بشكل أكبر في املدارس“. 
ومن املؤكد أن الصني ورغم تقدمها السريع 
في كافة املجـــاالت، ال تزال بعيدة عن جارتيها 
اليابان وكوريا اجلنوبيـــة على صعيد اللعبة 
الشـــعبية األولى في العالـــم، إذ أنها لم تصل 
إلى نهائيـــات كأس العالم ســـوى مرة واحدة 
عام 2002 وخســـرت مبارياتها الثالث في وقت 
وصلت فيه كوريا اجلنوبية إلى نصف نهائي 
تلك النســـخة. وهذا األمر ال يرتقي إلى طموح 
الصينيـــني ورئيســـهم شـــي جني بينـــغ الذي 
”طالب“ بالده بالتأهل ثم االســـتضافة، وصوال 

إلى الفوز بكأس العالم. 
وفـــي إطـــار حتقيـــق هـــذه الرغبـــة قـــرر 
الصينيون االســـتعانة بخدمات خبراء ومثال 
ذلك األميركي تـــوم باير الذي لعب دورا كبيرا 
في برنامج تطوير املواهب الشابة في اليابان.

} ملبــورن (أســتراليا) - بلغ املنتخب العراقي 
دور الثمانية من بطولة كأس األمم اآلســـيوية 
بتغلبه، أمس الثالثاء، على نظيره الفلسطيني 
2-0 ضمـــن منافســـات اجلولـــة الثالثـــة مـــن 

مباريات املجموعة الرابعة في البطولة. 
وســـجل هدفـــي العـــراق يونـــس محمود 
وأحمد ياســـني مـــن املبـــاراة ليرفـــع العراق 
رصيده إلى ســـت نقاط في املركـــز الثاني في 
ترتيب املجموعة الرابعة خلـــف اليابان الذي 
تغلب علـــى األردن 2-0 في مبـــاراة املجموعة 
األخـــرى، بينمـــا ودع املنتخـــب الفلســـطيني 
منافسات كأس آســـيا دون أن يحرز أي نقاط. 
كمـــا ودع املنتخب األردني الـــذي كان ينافس 
علـــى التأهـــل لـــدور الثمانيـــة قبـــل انطالق 
منافســـات اجلولة الثالثة منافســـات البطولة 
اآلسيوية مع املنتخب الفلسطيني باحتاللهما 
املركزين الثالث والرابع في املجموعة الرابعة. 
وبذلـــك يلتقي املنتخـــب العراقي مـــع نظيره 
اإليرانـــي متصـــدر املجموعة الثالثـــة في دور 
الثمانيـــة، بينما يلتقي اليابـــان مع اإلمارات 

ثاني املجموعة الثالثة.
مـــن ناحية أخـــرى أكد املنتخـــب الياباني 
جدارته بالترشـــيحات القوية التي تضعه في 
مقدمة املتنافســـني على لقب بطولة كأس آسيا 
2015، وقطع الفريق اخلطوة األولى في طريق 
احلفـــاظ على اللقب بتأهله إلـــى الدور الثاني 
(دور الثمانية)، إثر تغلبه على نظيره األردني 
2-0 فـــي اجلولة الثالثـــة األخيرة من مباريات 
املجموعـــة الرابعة. وحلـــق املنتخب الياباني 
بقافلة املتأهلني لدور الثمانية، حيث أكمل مع 

نظيره العراقي عقد املتأهلني للدور الثاني. 
ويلتقـــي املنتخـــب الياباني بهـــذا نظيره 
اإلماراتـــي، اجلمعة املقبل، فـــي دور الثمانية 
وذلـــك بعد فـــوز املنتخـــب اإلماراتـــي باملركز 

الثاني في املجموعة الثالثة.
ولم يســـبق للمنتخبـــات العربية أن عرفت 
خيبات في كأس آســـيا لكـــرة القدم كتلك التي 

تعيشها في النسخة احلالية املقامة بأستراليا 
حتى نهاية الشهر اجلاري أو األخيرة في قطر 

عام 2011. 
واستبشـــر العرب خيرا بعد تأهل تســـعة 
منتخبـــات من أصل 16 إلـــى النهائيات، فكان 
أن ودعت جميعها من الدور األول باســـتثناء 
منتخبـــني هما اإلمارات والعراق اللذين تأهال 
عن مجموعتني تضم كل منهما ثالثة منتخبات 
عربيـــة. واألســـوأ مـــن ذلـــك أن هنـــاك أربعة 
منتخبـــات عربية فقـــدت أملها حســـابيا في 
التأهـــل بعد جولتني فقط علـــى انطالق الدور 
األول وهـــي الكويـــت وعمان بعد ســـقوطهما 
أمام أستراليا وكوريا اجلنوبية في املجموعة 
األولى، وقطر والبحرين بعد ســـقوطهما أمام 

اإلمارات وإيران في الثالثة. 
وعن اخليبـــة العربية املتجددة قال املدرب 
الروماني كوزمني أوالريو ”الفارق بني العرب 
واآلخريـــن يكمن فـــي القـــوة والتنظيم. هناك 
نوعيـــة تقنية لالعبـــني العرب لكـــن التنظيم 
مفقـــود، بيد أنـــي أعتقـــد أنهم ســـيتطورون 

قريبا“.

منتخب الصين يستقطب االهتمام في أستراليا

يونس محمود يقود العراق إلى دور الثمانية

أثبت منتخب الصني خالل مشاركته احلادية عشرة في نهائيات كأس آسيا في أستراليا، 
أنه حقق تقدما كبيرا، وأبرز دليل على ذلك فوزه مبباراتيه األوليني للمرة األولى منذ 1988، 

ثم إنهائه الدور األول بالعالمة الكاملة للمرة األولى في تاريخه. 

الصني أظهرت منذ فترة طويلة 

قدرتهـــا علـــى اإلبـــداع الرياضي 

وحصد األلقـــاب وامليداليات في 

رياضيات مختلفة

◄

نظيره  يلتقي  الــعــراق  منتخب 

ـــي مــتــصــدر املــجــمــوعــة  ـــران اإلي

اإلمارات  يواجه  واليابان  الثالثة، 

ثاني املجموعة الثالثة

◄

مالعب آسيا 2015

رياضة

تصريحات العراق يضرب موعدا مع إيران

كأس آسيا 2015
من 9 إلى 31 يناير2015

} كانبــرا - دعا مدرب منتخب فلســـطني لكرة 
القدم أحمد احلسن منتخب 
زيـــارة  إلـــى  أســـتراليا 
األراضي الفلسطينية من 
أجل خوض مباراة ودية. 
وقال احلســـن 
عرضا  قـــدم  إنه 
ليا  ا ألســـتر
كأس  مضيفـــة 
آســـيا 2015 لـــرد 
اجلميـــل لهـــا على 
املميزة،  ضيافتها 
”كمـــدرب ملنتخب 
يعيـــش ظروفـــا 
أدعـــو  صعبـــة، 

املنتخـــب األســـترالي للقـــدوم إلى فلســـطني 
خلوض مباراة ودية معنا“. وتشارك فلسطني 

ألول مرة في تاريخهـا في كـأس آسيـا.
وأشـــاد احلســـن بأســـتراليا املنضمة في 
العقد املاضي إلى االحتاد اآلســـيوي ورشحها 

الستضافة كأس العالم. 
وخسرت أستراليا ملف استضافة مونديال 

2022 أمام قطر. 
وقال احلســـن ”أعتقد أن أســـتراليا متلك 
القدرة الســـتضافة كأس العالـــم. لديهم البنية 
التحتيـــة، التصميم، الفريـــق وكل ما يتطلب 

الستضافتها“. 
وتابـــع احلســـن ”كل مـــا رأينـــاه هنا من 
مالعـــب وفنادق وصوال إلـــى التنظيم، ينبغي 

أن يفتخر به“.

} ملبــورن (أســتراليا) - يصـــب مـــات رايان 
حارس أستراليا تركيزه على النجاح في كأس 
آســـيا لكرة القدم خالل األســـبوعني القادمني، 
لكـــن بعدهـــا يبدو فـــي طريقه إلى اســـتغالل 
مستواه اجليد مع بالده من أجل االنتقال لناد 
أوروبي. وليس ســـبب ذلك أنـــه يتوق ملغادرة 
كلوب بـــروج، حيث وقـــع عقدا جديـــدا ألربع 
ســـنوات فـــي نوفمبـــر واحتفظ بلقـــب أفضل 

حارس في الدوري البلجيكي لعام 2014. 
كما نال رايان ميدالية هاري كيويل ألفضل 
العـــب حتت 23 عاما فـــي أســـتراليا في 2014 
ورمبا يجذب اهتمام أفضل األندية في أوروبا 
حتى أنه ال يلعب جيدا للغاية في كأس آسيا.

ولـــم يكن هنـــاك الكثير ليفعلـــه خالل فوز 
أستراليا على الكويت وعمان لكن رايان أظهر 
تركيـــزا مطلوبا من أفضل حـــراس املرمى في 

التصدي لسلسلة من الفرص. 
وقال رايـــان ”البطولة بالنســـبة إلّي على 
املســـتوى الشـــخصي رائعـــة. مجـــرد رؤيـــة 
اجلماهيـــر وكل احلماس احمليط. ال أســـتطيع 

انتظار ضربة البداية يوم غد اخلميس“. 
وأضـــاف ”أمتنى امتـــالء املدرجـــات مرة 
أخـــرى وتشـــجيعا قويا آخـــر أمـــام منافس 

صعـــب أمتنـــى أن نتغلب عليـــه“. ويقول عنه 
علي احلبســـي حـــارس عمان الـــذي لعب في 
الدوري اإلنكليزي املمتـــاز مع ويغان أثليتيك 

”إنه رائع“. 
وتابـــع ”كان رائعا فـــي كأس العالم 

فـــي  آســـيا.  كأس  فـــي  وهنـــا 
املبـــاراة األولـــى ضدنا 
حســـنا.  بـــالء  أبلـــى 
الســـن  صغيـــر  إنـــه 
التطور“.  ويســـتطيع 

قال احلارس األسترالي 
يد هـــذا األســـبوع ”بينما ال  ر أ

النظر ملا هو بعيد للغاية إال أنه 
سيكون من اجليد أن أرفع هذه 
الكأس في النهاية. إنها أوقات 
رائعة“. وواصل قوله ”بالطبع 
من املثير معرفـــة أن ليفربول 

يتابعنـــي. أنـــا ســـعيد في 
بالتأكيد  لكن  بروج،  كلوب 
أريـــد أن أحتدى نفســـي 
ألنه ســـيكون من الرائع 
القيـــام بهـــذه اخلطوة 

التالية“.

الحسن: أستراليا تملك القدرة الستضافة كأس العالم

رايان: سيكون من الجيد أن أرفع كأس آسيا

◄

◄

«هنـــاك بعض الالعبني املألوفني فـــي منتخب الصني، بعضهم 

من نـــادي غوانغجو إيفرغراند. على الصعيد الفردي هم العبون 

مميزون ويتطورون كفريق جماعي». 

مات مكاي 
العب منتخب أستراليا

«إن نوعيـــة الكـــرة التي قدمت علـــى أرضية امللعـــب واألجواء في 

املدرجات كانتا مذهلتني، وستتواصالن مع دخولنا هذا األسبوع 

مرحلة خروج املغلوب». 

مايكل براون 
املدير التنفيذي للجنة تنظيم كأس آسيا
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أستراليا 

الكويت

عمان

المجموعة األولى
نقاط+/-عليهلهخسرتعادلفازلعبالمنتخب

القدم أحمد احلسن
إلـــى أســـتراليا 
األراضي الفلسط
أجل خوض مبار
وقال ا
قـــدم إنه 
ألس
مضيفــ
آســـيا 15
اجلميـــل له
ضيافتها 
”كمـــدرب
يعيـــش
صعبـــة

رائعا فـــي كأس العالم 
فـــي  آســـيا.  س 

 ضدنا
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ســـن
ور“.

ترالي 
يد ”بينما ال  ر أ

 للغاية إال أنه
هذه  أن أرفع
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”بالطبع قوله
 أن ليفربول 

ســـعيد في 
بالتأكيد  
نفســـي 
 الرائع 
خلطوة 



صابر بليدي

} اجلزائــر - عاد محاربو الصحراء من بعيد، 
وقلبـــوا الطاولة على منتخب “ البافانا بافانا 
”، فبعد تأخرهم بهدف وســـيطرة شـــبه مطلقة 
علـــى مناطقهم، متكنوا من قلـــب الهزمية إلى 
فوز ثمني يفتح لهم األبواب، ملباشرة اجلوالت 
القادمـــة بأريحية ومعنويـــات عالية، لكن مع 
ذلك يبقى األداء الهزيل، وتهلهل خطي الدفاع 
والوسط، هاجســـا يؤرق كريستيان غوركيف 
املطالب بتحضير الوصفـــة الناجعة ملواجهة 

منتخبي غانا والسنغال.
وأكد املدرب مصطفى بســـكري في اتصال 
مع ”العرب“، أنه ”لوال احلظ وملســـة غوركيف 
فـــي الشـــوط الثانـــي، وشـــخصية املنتخـــب 
اجلزائـــري، لتلقـــى اخلضر هزميـــة نكراء في 
بداية مشـــوارهم األفريقي، فباســـتثناء الربع 
ساعة األول الذي اســـتحوذ فيه املنتخب على 
منافســـه، شـــاهدنا أداء هزيـــال وتهلهال غير 
مســـبوق على مســـتوى خطي الدفاع ووسط 
امليـــدان، وهـــو األمر الذي اســـتمر إلـــى غاية 

تعديل النتيجة“.

لقاء صعب

اعترف كريســـتيان غوركيـــف املدير الفني 
للمنتخب اجلزائـــري، في تصريحات صحفية 
أعقبـــت اللقـــاء أن ”اللعـــب املباشـــر جلنوب 
أفريقيـــا أعاق كثيرا محاربـــي الصحراء، وأن 
املبـــاراة كانت صعبة جدا رغم البداية اجليدة 
للمنتخب اجلزائري في العشـــر دقائق األولى، 
لكـــن اللعب املباشـــر ملنتخب جنـــوب أفريقيا 
والتحركات الســـريعة لالعبيه، أثرت على أداء 

الالعبني اجلزائريني“.
واعتبر املدرب مصطفى بســـكري أن هناك 
الكثير من النقاط الســـوداء في مقابلة اخلضر 
ضد املنتخـــب اجلنوب أفريقـــي، خاصة على 

مســـتوى الدفاع والوســـط، إلـــى جانب األداء 
البدنـــي الذي ظهر فيه التأثـــر الكبير لالعبني 
بالرطوبة واحلـــرارة، وافتقـــاد البعض منهم 
للخبـــرة على غرار براهيمي، بن طالب، محرز، 
مانـــدي وغـــوالم الذين شـــاركوا ألول مرة في 

نهائيات كأس أفريقيا. 
وأضـــاف في تصريحه لـ”العرب“ أن احلظ 
ابتســـم حملاربي الصحراء منذ إهدار البافانا 
بافانـــا لضربة اجلـــزاء وتعديـــل النتيجة عن 
طريق النيران الصديقة، وهو األمر الذي تعزز 
بشـــخصية املنتخب التي اكتسبها باملمارسة 
وبالقـــدرات التي تتميز بهـــا عناصره، بحيث 
بقـــي احلضـــور الذهنـــي لالعبني مســـتمرا، 
والشعور باملســـؤولية جتاه أنصاره ومحبيه 
قائما، إلى غاية العودة في النتيجة وتســـجيل 
الهدفـــني الثانـــي والثالث، وهـــذه خصلة من 
خصـــال املنتخبـــات الناضجة التـــي ال تتأثر 
بفتـــرات الفـــراغ، وبإمكانهـــا العـــودة في أي 

فرصة ”.
وأشاد كريســـتيان غوركيف، بالدور الذي 
لعبه إســـحاق بلفوضيل في الهجوم، وســـفير 
تايـــدر في خط الوســـط، حيث مكنـــا املنتخب 
من اســـتعادة توزان خطوطه ونقال اللعب إلى 
منطقة اخلصم، سيما بعد عودة براهيمي إلى 

مركزه احلقيقي كجناح أيسر. 
كما أشـــاد أيضـــا رئيس االحتـــاد محمد 
روراوة، فـــي تصريـــح صحفي بعـــد املقابلة، 
بالفوز احملقق على جنوب أفريقيا، وهو الفوز 
األول من نوعه منـــذ دورة 1990، في املباريات 
االفتتاحية للخضر، واملهم هو الفوز باملباراة. 
وقـــال: ”املنتخـــب ضيع فرصا فـــي بداية 
املواجهـــة، ومنتخب جنوب أفريقيا جيد جيدا 

ولكنه يفتقر للخبرة“.
وأكـــد مصطفـــى بســـكري فـــي تصريحه 
أن ملســـة الناخـــب الوطني كانت  لـ”العـــرب“ 
واضحة وناجعة، فدخـــول بلفوضيل في خط 
الهجوم، مكن من إســـناد سليماني ومن إعادة 
براهيمي إلى مكانه احلقيقي، كما أعاد ســـفير 
تايدر التوازن خلط الوسط، وهو ( الكوتشينغ 
)، الـــذي أوجد احللول للمأزق الذي تخبط فيه 
املنتخب أكثر من ســـاعة من اللعب، ومكنه من 
العودة في النتيجة وحتويل الهزمية إلى فوز 
مفاجـــئ“. وأجمع املتتبعـــون على أن اخلضر 
قدمـــوا أســـوأ مواجهاتهم منذ ســـنوات، لكن 

شخصية املنتخب وملســـة املدرب، مكنتهم من 
جتاوز وضعهم الصعـــب أمام منتخب جنوب 
أفريقيـــا، فـــي اجلولـــة األولى مـــن مباريات 
املجموعة الثالثة من نهائيات الطبعة 30 لكأس 
أفريقيا لـــألم اجلارية في غينيا االســـتوائية، 
بعد ســـحب تنظيمها من اململكة املغربية، من 

طرف هيئة عيسى حياتو.

طرد النحس

واستطاع منتخب محاربي الصحراء بهذا 
الفوز الثمني، طرد ”نحس“، طاردهم طيلة ربع 
قرن من الزمن، حيث خســـر جميـــع املباريات 
أفريقيـــا،  أمم  كأس  دورات  فـــي  االفتتاحيـــة 
ويأتـــي هـــذا الفوز بعـــد آخر انتصـــار حققه 
على املنتخـــب النيجيري العنيد فـــي املباراة 
االفتتاحية لنســـخة عـــام 1990 علـــى أرضهم 
وأمام جماهيرهم، عندما توجت باللقب القاري 

األول واألخير لها وعلى حساب نيجيريا أيضا 
بنتيجة هدف لصفر.

وكالعـــادة خـــرج األنصـــار للشـــوارع في 
العاصمة ومختلف املدن اجلزائرية، لالحتفال 
بفـــوز اخلضـــر، متحديـــن تهاطـــل األمطـــار 
والبـــرودة العالية، مطلقني العنـــان ألغانيهم 
وأبـــواق ســـياراتهم، التـــي أعـــادت احلركـــة 
للشوارع واملدن التي تعودت على اخللود إلى 

النوم باكرا خاصة في فصل الشتاء. 
ورغـــم أن الفوز لم يكن مقنعـــا، وال األداء 
مرضيا، إال أن احملتفلني الذين اســـتجوبتهم “ 
العرب ”، في شـــارع ديدوش مراد بالعاصمة، 
أكـــدوا علـــى أن ”املهم في هـــذه املباريات هو 
حتقيق النقـــاط وليس األداء، لكنهم لم ينكروا 
أن مواجهة منتخبي غانا اجلريحة والسنغال 
الطمـــوح، لـــن تكـــون ســـهلة، وعلـــى املدرب 
االحتيـــاط اجليـــد، وجتـــاوز الوضعيـــة غير 

املريحة على مستوى الدفاع والوسط“. للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

غينيا االستوائية تلتقي بوركينا فاسو في موقعة مصيرية
[ الغابون تسعى إلى تأكيد مكانتها في أمم أفريقيا 2015 بتجاوز عقبة الكونغو

} باتــا (غينيــا االســتوائية) - يصطدم منتخب 
غينيا االســـتوائية املضيف بنظيـــره بوركينا 
فاســـو، فـــي حـــني يواجـــه منتخـــب الغابون 
منافســـه املنتخب الكونغولي اليوم األربعاء، 
فـــي اجلولـــة الثانية من منافســـات املجموعة 
األولى ضمن النســـخة الثالثـــني من نهائيات 
كأس األمم األفريقية لكرة القدم التي تســـتمر 
حتـــى 8 فبرايـــر املقبـــل. وكان مـــن املقرر أن 
يســـتضيف املغرب املنافســـات قبل أن يطلب 
تأجيلها بســـبب وباء اإليبوال ومن ثم استبعد 
مـــن قبل االحتـــاد األفريقي للعبـــة الذي وجد 
ضالته في غينيا االســـتوائية بعد رفض دول 

عديدة االستضافة.

عقبة صعبة

تسعى غينيا االستوائية على ملعب ”باتا“ 
إلـــى جتـــاوز عقبـــة بوركينا فاســـو الصعبة 
متســـلحة باألرض واجلمهور. وكان املنتخب 
املضيـــف فـــرط في الفـــوز علـــى الكونغو في 
اجلولـــة األولـــى بعـــد أن تقدم عليهـــا بهدف 
إمييليو نســـوي قبل أن تستقبل شباكه هدف 

التعادل عبر تييفي بيفوما. 
وعلـــى رغم مـــن إجماع املتابعـــني على أن 
الكونغو أفلتت من مفاجـــأة أصحاب األرض، 
إال أن غينيـــا االســـتوائية أثبتـــت أفضليتها 
وكانـــت قريبة من تكرار إجنازها عام 2012 في 
املباراة االفتتاحية للبطولة التي استضافتها 
مـــع الغابـــون، عندما تغلبت علـــى ليبيا 0-1، 
ثم بلغت الـــدور ربع النهائـــي. ويدرك املدرب 
األرجنتينـــي اســـتيبان بيكـــر الـــذي خلـــف 
األســـباني اندوني غويكوتشـــيا املقال في 31 
ديســـمبر املاضـــي، أن انتزاع النقـــاط الثالث 
اليوم يعتبر حيويا حلظـــوظ فريقه في إدارك 
ربـــع النهائي، آخذا في االعتبار رغبة بوركينا 
فاســـو فـــي التعويض بعـــد خســـارتها أمام 

الغابون 0-2 في اجلولة األولى.
ويذكر أن بيكر قاد منتخب ســـيدات غينيا 
إلحـــراز كأس أفريقيـــا عـــام 2012. وتســـعى 
بوركينـــا فاســـو إلى تفـــادي اخلســـارة التي 
ستضعها خارج املنافســـات علما أنها دخلت 
البطولـــة بقـــوة وأمل بتكرار إجناز النســـخة 
األخيرة عندما أبهرت املتتبعني وبلغت املباراة 

النهائية للمرة األولى في تاريخها وكانت قاب 
قوســـني أو أدنـــى مـــن معانقة الـــكأس حيث 

خسرت بصعوبة أمام نيجيريا 1-0.

معنويات مرتفعة

تلتقـــي الغابون مـــع الكونغـــو برازافيل، 
وعلـــى امللعب ذاته، وتأمل الغابون في حســـم 
تأهلها من خالل الفوز على الكونغو متسلحة 
مبعنويـــات مرتفعـــة على خلفيـــة فوزها على 

بوركينا فاسو 2-0 وتصدر املجموعة. 
وســـتجد الغابون التي تشارك في البطولة 
للمرة السادســـة مـــؤازرة مـــن جماهير كبيرة 
وكأنها تلعـــب على أرضها بحكم مشـــاركتها 
احلدود مـــع غينيا االســـتوائية وهـــي تنوي 
استغالل هذا العامل لتخطي حاجز الدور ربع 
النهائي الذي يبقى أفضل نتيجة لها حتى اآلن 

وحققته في مناسبتني عامي 1996 و2012.
وجددت الغابون بقيادة مدربها البرتغالي 
جـــورج كوســـتا، تفوقها على بوركينا فاســـو 

بعدمـــا كانت تغلبـــت عليها بالنتيجـــة ذاتها 
ذهابا في التصفيات في ليبرفيل (تعادال إيابا 
فـــي واغادوغو)، ووجهـــت لها صفعـــة قوية 
فـــي بداية البطولة التي يســـعى مـــن خاللها 
رجـــال املدرب البلجيكي بول بـــوت إلى تكرار 
إجناز النســـخة األخيرة عندما بلغوا املباراة 
النهائية. وتتسلح الغابون مبوهبة مهاجمها 
بيار-إمييريـــك أوباميانـــغ العـــب بوروســـيا 
دومتونـــد األملاني صاحب الهـــدف األول أمام 

بوركينا فاسو.
من جهتها، تســـعى الكونغو إلى استعادة 
أمجادها الغابـــرة عندما توجـــت باللقب عام 
1972 وترك بصمة في البطولة الذي غابت عنه 
15 عامـــا وحتديدا منذ عـــام 2000 في نيجيريا 
وغانا عندما خرجت مـــن الدور األول. وعادت 
الكونغـــو إلـــى النهائيـــات من البـــاب الكبير 
كونها حجـــزت بطاقتها فـــي مجموعة ضمت 
نيجيريا حاملة اللقب وأحد املمثلني اخلمســـة 
للقـــارة الســـمراء فـــي املونديـــال البرازيلـــي 
الصيـــف املاضـــي. وحلت الكونغـــو برازافيل 

ثانية في مجموعة قويـــة ضمت أيضا جنوب 
أفريقيا املتصدرة والسودان، فجمعت 10 نقاط 
من ثالثة انتصارات وتعادل واحد وهزميتني.

وتديـــن الكونغـــو بتأهلها إلى ”الســـاحر 
األبيض“ الفرنسي كلود لوروا (64 عاما) الذي 
يعرف جيـــدا كرة القـــدم األفريقيـــة من خالل 
قيادته ملنتخبات كثيرة أبرزها الكاميرون التي 
ظفر معها باللقب عـــام 1988 في املغرب وغانا 
التـــي أوصلها إلى الدور نصـــف النهائي عام 
2008 واجلارة الكونغو الدميوقراطية إلى ربع 

النهائي عام 2006.

غينيا االستوائية تتربص ببوركينا فاسو والكونغو تنتظر الغابون

منتخب الجزائر يكسب رهان الخطوة األولى

محاربو الصحراء يفلتون بأعجوبة من زوبعة األوالد

أدركت منافســــــات النســــــخة الثالثني من 
ــــــا لكــــــرة القــــــدم مرحلة  كأس أمم أفريقي
متقدمــــــة من خالل إجراء لقــــــاءات اجلولة 
الثانية مــــــن منافســــــات املجموعة األولى، 
بإجراء لقاءي غينيا االستوائية مع بوركينا 

فاسو والغابون مع الكونغو.

◄ أكد نبيل نغيز المدرب المساعد 
للمنتخب الجزائري أن منتخب 

الخضر كان محظوظا حين تجنب 
الخسارة أمام جنوب أفريقيا، 

متعهدا بالعمل على إصالح األخطاء 
الدفاعية والظهور بقوة أمام غانا.

◄ أختير فوزي غالم مدافع 
المنتخب الجزائري أفضل العب في 

المباراة التي تغلب فيها محاربو 
الصحراء على جنوب أفريقيا 1-3، 

في ختام الجولة األولى من مباريات 
المجموعة الثالثة.

◄ علق موسى سو العب المنتخب 

السنغالي على فوز فريقه على 
منتخب غانا 2-1 قائال: ”لم أقلق 
بسبب عدم الدفع بي منذ بداية 

المباراة. نحن نثق في المدرب وكان 
عند حسن ظننا“.

◄ خيم شبح ديدييه دروغبا بشدة 

على كأس األمم األفريقية عندما بدأ 
منتخب كوت دي فوار مشواره ضد 

غينيا. وتزامن اعتزال الهداف اللعب 
الدولي مع فترة سيئة لمنتخب بالده 

الذي لم يكن مقنعا في التصفيات 
وتأهل بصعوبة للبطولة.

◄ وصفت الصحف الجزائرية فوز 
منتخب بالدها على جنوب أفريقيا 
بالمعجزة والسيناريو المستحيل 

بالنظر لمجريات المباراة التي 
كانت في صالح منتخب األوالد قبل 

أن تنقلب رأسا على عقب لصالح 
محاربي الصحراء.

◄ أكدت وسائل إعالم أوروبية أّن 
الظهير األيمن لمنتخب تونس، 

حمزة المثلوثي (22 سنة) مرغوب 
فيه من قبل أندية أوروبية و 

بالتحديد ماتز الفرنسي وغينك 
وستاندار لياج البلجيكيين.

مالعب أفريقية 2015

األرجنتيني استيبان بيكر يدرك 

أن انتـــزاع النقـــاط الثالث يعتبر 

حيويا لحظوظ غينيا االستوائية 

في إدراك ربع النهائي

◄

23اإلربعاء 2015/01/21 - السنة 37 العدد 9804

ملخص يومي يهتم بتقديم آخر األخبار المتعلقة 
بأهم األحداث وتوقيت إجراء المقابالت في 

كأس أفريقيا لكرة القدم 2015 المتعلقة رياضة ار
تفي

متفرقات
◄ رفض جنم منتخب اجلزائر سفيان 

فيغولي وصف فريقه باملرشح للفوز 
باللقب، حيث قال في تصريحاته لوسائل 
اإلعالم: ”مرشحون للفوز باللقب، من قال 
ذلك؟ وسائل اإلعالم فقط هي من تتحدث 

عن األمر، أما نحن فسنناقش مباراة 
بعد األخرى، ونعلم أننا نحظى بدعم 

كبير، ونريد أن نصل ألبعد نقطة ممكنة 
في البطولة“. ثم أضاف متطرقا لفوز 

محاربي الصحراء: ”من اجليد جدا أن 
نفتتح البطولة بالفوز. عانينا كثيرا أمام 
خصم جيد جدا، لكن يجب تهنئة الفريق 
الذي حافظ على هدوئه رغم التراجع في 
النتيجة والظروف الصعبة جدا“. وأنهى 

حديثه: ”كنا نعلم جيدا أنه من الصعب أن 
نؤدي بطريقتنا املعتادة، فاللعب في القارة 
األفريقية أمر معقد، وأهم ما في األمر أننا 
حققنا النقاط الثالث، أما بخصوص األداء 

فسنحاول أن نقوم ببعض التعديالت مع 
اجلهاز الفني“.

◄ تغيب املهاجم إسالم سليماني 
واملدافع رفيق حليش عن تدريبات 

املنتخب اجلزائري لكرة القدم صباح أمس 
الثالثاء، بامللعب البلدي ملدينة مونغومو 
مقر إقامتهم في غينيا االستوائية التي 

تستضيف حاليا نهائيات كأس األمم 
األفريقية. وقالت مصادر إعالمية جزائرية 
إن سليماني أصيب في مباراة يوم اإلثنني 
التي تغلبت فيها بالده على جنوب أفريقيا 
ضمن منافسات اجلولة األولى من مباريات 

املجموعة الثالثة، فيما يعاني حليش من 
اإلرهاق وبعض اآلالم. وكان سليماني سجل 

الهدف الثالث للجزائر.

◄ تلقى املنتخب الزمبي لكرة القدم صدمة 
قوية، بعدما تأكد غياب جنم خط الوسط 

ناثان سينكاال عن الفريق حتى نهاية 
بطولة كأس أمم أفريقيا املقامة حاليا 
بغينيا االستوائية بسبب إصابته في 

الركبة. وتعرض سينكاال العب غراسهوبرز 
السويسري لإلصابة خالل مباراة منتخب 

بالده أمام الكونغو الدميقراطية والتي 
انتهت بالتعادل 1-1. وقال طبيب املنتخب 
جوزيف كابونغو: ”الالعب يحتاج ألربعة 

أسابيع من أجل التعافي“. ويأمل املنتخب 
الزمبي في العودة من جديد على قمة القارة 

األفريقية بالتتويج بالبطولة احلالية بعد 
أن توج بطال في نسخة 2012. ويواجه 

املنتخب الزمبي نظيره التونسي يوم غد 
اخلميس.
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} باريــس – تنطلق في فرنسا األسبوع المقبل 
حملة إعالمية للتذكير بأن ”ما يقارب 80 بالمئة 
من المعتدين جنســـيا هـــم مقربون“ للضحية، 
وذلك بهدف تشجيع النســـاء الالتي يتعرضن 

لالغتصاب على الخروج عن الصمت.
وســـيكون قـــوام هـــذه الحملـــة مقطعا من 
ثالثين ثانية يعرض على نحو عشـــر محطات 
تلفزيونية ابتداء مـــن الثالثاء المقبل، ويظهر 
فيه رجـــل يلقى اســـتقباال حارا مـــن جمع من 
األصدقـــاء ما عدا شـــابة تتجهـــم حين يقترب 
ليقبلهـــا علـــى خدها، في إشـــارة إلـــى أن هذا 
الصديـــق المحبـــب للجميع ســـبق أن اعتدى 

عليها جنسيا.
 ويخلص هذا المقطع إلى القول إن ”ثماني 
حاالت اغتصاب من أصل عشر يكون المعتدي 
فيهـــا مـــن المقربيـــن مـــن الضحيـــة“، داعيا 

الضحايا إلـــى اإلبالغ على أرقـــام مخصصة. 
وقال الطبيب جيل الزيمي، منسق هذه الحملة، 
إنهـــا ترمـــي إلـــى ”إظهـــار أهميـــة أن تفصح 
الضحيـــة عما جـــرى معها، وأهميـــة أن تلقى 
مســـاعدة“، ال سيما أن كون المعتدي من دائرة 

الضحية يصعب عليها البوح.
وأشار إلى أن 13 بالمئة فقط من الراشدات 
من ضحايا االغتصاب أو محاوالت االغتصاب 
يبحـــن بما جرى معهن، علمـــا أن عددهن يقدر 

بنحو 86 ألفا سنويا في فرنسا.
وأوضـــح أن متخصصين ســـيكونون على 
أهبـــة االســـتعداد لإلجابـــة عـــن االتصـــاالت 
الهاتفيـــة وتقديـــم اإلرشـــادات الالزمـــة، بما 
فيها اإلرشـــادات القانونية، ومرافقة النســـاء 
الضحايـــا. وتهـــدف هـــذه الحملة التـــي تبدأ 
الثالثاء المقبل، وفقـــا لمنظميها إلى ”الوقاية 

والتوعيـــة من أجـــل اســـتنكار االغتصاب من 
قبـــل المقربين“، ويشــــارك فـيهـــا الـعديد من 

الجـمعيات الفرنسـية.
ويشير اســـتطالع يعود إلى عام 2009 إلى 
أن عدد النســـاء اللواتي تعرضن لحاالت عنف 
جنسي أو لســـفاح القربى داخل عائالتهن في 

فرنسا يصل إلى مليوني امرأة.
وتشـــير اإلحصاءات إلى أن امرأة من أصل 
خمس نســـاء في العالـــم تتعـــرض لعملية أو 

لمحاولة اغتصاب خالل حياتها.
 ويعتبر االغتصاب جريمة في فرنســـا منذ 
عـــام 1980. ويحـــدده القانون علـــى أنه اعتداء 
جنســـي يصاحبه ولوج مـــن أي نوع كان وهو 

غير االعتداء الجنسي اليدوي.
وتصـــل عقوبـــة التحـــرش اجلنســـي في 
القانـــون الفرنســـي إلى حد احلبس ســـنتني، 
والغرامـــة 30 ألف يـــورو، فيما تصـــل عقوبة 
االغتصـــاب إلى ثالث ســـنوات وغرامة 45 ألف 
يـــورو، وذلك وفًقـــا ملا صوتت عليـــه اجلمعية 

الوطنية الفرنسية.
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حملة فرنسية تحذر ضحايا االغتصاب من مقربيهم

} فجـــر األحـــد الماضـــي أقدمـــت امـــرأة 
تونســـية من ســـكان أحد األحياء الشعبية 
بالعاصمة على قطع رأس زوجها لمنعه من 
السفر إلى سوريا حيث كان ينوي االلتحاق 
بداعش، الزوجة القاتلة قالت للشـــرطة بعد 
أن سلمت نفسها إليهم إن زوجها باع كل ما 
يملك لتجهيز نفسه للسفر إلى تركيا ومنها 
إلى ديار الدواعش في سوريا، ولكي تحول 

دون ذلك باغتته وهو نائم فقتلته.
قد يبدو األمر غريبا ولكنه حصل فعال، 
وأغـــرب ما فيه أن الزوجـــة اعتمدت طريقة 
داعشـــية لمنع زوجها من الدعوشـــة عندما 
قطعـــت عنقـــه وأطاحـــت برقبتـــه وفصلت 
عن جسده  رأسه المليء بقناعات ”الجهاد“ 

المشحون برغبة القتال.
وقبـــل أيام تحدثـــت أخبار مـــن مدينة 
صفاقس عن شـــاب قرر الســـفر إلى منازل 
الدواعش فأقنع شـــقيقتيه وزوجته الشابة 
ولتوفير  بالفكـــرة،  ووالدتـــه  وشـــقيقتيها 
مصاريف الرحلة، اتجه إلى والده المســـّن 
والمعـــوق ليقول لـــه إنه قـــرر وبقية أفراد 
األســـرة بيـــع المنـــزل بمـــا فيـــه لالنتقال 
إلـــى مدينـــة أخـــرى وهي سوســـة لإلقامة 
فيهـــا، ولكن، وما أن باع الشـــاب الســـكن 
وقبـــض المال حتـــى اقتنى تذاكر الســـفر 
ألمـــه وشـــقيقتيه وزوجته ولوالـــده كذلك 
حتـــى يســـافر الجميع إلى تركيا فســـوريا 
حيث حمـــى ”الدولة“. وهكـــذا وجد الوالد 
المعوق نفسه مضطرا إلى السفر إلى الرقة 

السورية بدال عن سوسة التونسية.
ومند فترة روى لي أحد األصدقاء كيف 
أن ابـــن أخته تـــرك عمله وراتبـــه المحترم 
ووضعه االجتماعي المريح وزوجته الشابة 
التي لم يمر ســـوى أشـــهر على زواجه بها 
واتجه إلى سوريا للجهاد، ولما سألته عّما 
إذا كان يتصل بأســـرته، قال: نعم هو يتكلم 
عبر الفايبر والسكايب واألسبوع الماضي 
اتصل بابني الشـــاب ليدعوه إلى االلتحاق 
بـــه، حيـــث الســـعادة والمتعة والســـبايا 
الجميالت مـــن كل عرق ودين والمجاهدات 

الوضيئات من كل لون وشكل.
هـــذه فقط فواصل مما نســـتمع إليه كل 
يـــوم، فداعش بات يســـيطر علـــى أخبارنا 
وأفكارنا وهواجسنا بعد أن اخترق حياتنا 
ومجتمعنا وصار واقعـــا يفرضه التجاهل 
الدولي للخطر المحـــدق بالجميع، وتحول 
إلـــى أيديولوجيـــا مدعومة بقـــوة إعالمية 
توفرها له صفحـــات التواصل االجتماعي 
ومواقع اإلنترنيـــت التي ال رقابة عليها في 

عالم مفتوح األبواب والنوافذ.
وحكايـــات داعش باتت تفرض نفســـها 
علـــى الجميع خصوصا في الدول الراقصة 
على طبول الربيع العربي منذ أربعة أعوام 

دون أن تريح أو تستريح. 

يحدث بيننا

الحبيب األسود

حملة جديدة تنطلق األســــــبوع املقبل لدعم وتوعية النســــــاء املغتصبات في فرنسا بأهمية 
الكشــــــف عما يتعرضن له من اعتداءات خصوصــــــا عندما يكون املعتدي من بني املقربني 

الذين تبعد عنهم الشكوك عادة.

حصباح العرب ب

موريتاني يقتحم مدرسة السترجاع عروسه
} نواكشــوط – أوقفـــت الشـــرطة املوريتانية 
مبحافظة سيلبابي أقصى جنوب البالد أربعة 
شبان بينهم عريس بســـبب اقتحامهم مدرسة 

للتعليم الثانوي السترجاع العروس.
وقال شـــهود عيان أمـــس إن احلادث وقع 
عندمـــا تقدم مدير املدرســـة الثانويـــة مبدينة 
سيلبابي بشـــكوى إلى الشـــرطة ضد 4 شبان 

قاموا باقتياد فتاة عنوة من داخل الفصل.
واتضـــح الحقـــا أن األمر يتعلـــق بعروس 
متوارية عن األنظار منذ زفافها بأحد الشـــبان، 
والتحقت بفصلها الدراســـي ألنها ال ترغب في 
الزواج، وهو ما أثـــار حفيظة العريس وجعله 
يقـــرر مـــع زمالئه اقتحـــام املدرســـة. واعتدى 

الشـــبان على مدير املدرســـة عندما حاول عدة 
مـــرات منعهم مـــن اقتحام الفصل الدراســـي، 
مما تســـبب فـــي حالة مـــن الهلـــع والفوضى 
داخل املدرســـة. وقد قام مدير املدرسة بسحب 

الشكوى ضد الشبان.
يذكـــر أن موريتانيـــا بـــدأت مؤخـــرا فـــي 
التصـــدي لـــزواج القاصرات الـــذي ميثل أكثر 
من ثلث الزيجات في البالد، حســـب إحصاءات 
رســـمية بينما تقدر منظمات حقوقية نســـبته 
بنصـــف الزيجات. وتعتبـــر موريتانيا من بني 
الدول اإلفريقية العشـــر األولى التي ستنطلق 
فيهـــا حملة االحتـــاد اإلفريقـــي حملاربة زواج 

األطفال.

} جيانغســو (الصين) – نجحت شركة صينية 
فـــي ”صناعة“ منازل باســـتخدام طابعة ثالثية 
األبعـــاد (3 دي) عمالقـــة، حيـــث وصـــل عـــدد 

الطوابق بتلك المنازل إلى خمسة طوابق.
وبـــدأت شـــركة ”شـــنغهاي ويـــن ســـان“ 
للتصميم الهندســـي نشـــاطها منذ حوالي 10 
أشـــهر، حيـــث تمكنت مـــن ”طباعـــة“ المنازل 
باستخدام مزيج من الطين وبقايا مواد البناء، 
وبتكلفة حوالي 3100 جنيه اســـترليني للمنزل 
الواحد، أي أقل من خمسة آالف دوالر أميركي، 
بحســـب تقرير نشـــرته صحيفـــة ”ديلي ميل“ 

البريطانية.
وتم تشييد المنازل في حديقة صناعية في 

مقاطعة جيانغسو الصينية.
ويبلـــغ ارتفـــاع الطابعة المســـتخدمة في 
عملية  بناء المنازل 21 قدما وعرضها 32 قدما 
وطولها 500 قدم. أما ”الحبر“ المستخدم، فهو 
مزيـــج من بقايا مواد البناء والزجاج والفوالذ 
واإلســـمنت الـــذي يتـــم رشـــه علـــى كل طبقة 

مستقلة حتى يتكون الحائط السميك.
وبحسب الشركة، فإن عملية تصنيع مواد 
البناء عادة ما تنتج عنهـــا انبعاثات كربونية 
هائلة، أمـــا الطابعة ثالثية األبعـــاد، فيمكنها 

إعادة تدوير مواد البناء.
 كما أن العمال ال يتعرضون للمواد السامة 
أثناء عملية التجهيز فيما تقلل تلك التقنية من 
الضوضاء الناتجة عن عملية البناء التقليدية، 

إضافة إلى أنها أنظف.
ورغم أن تكلفة المبنى المكون من خمســـة 
طوابق قد تصـــل إلى حوالـــي 100 ألف جنيه 
إسترليني، أي حوالي 150 ألف دوالر أميركي، 
إال أن ثمن الوحدة السكنية سيكون أقل بكثير 

من الوحدة المبنية بالطريقة التقليدية.
الوحدة  ”طباعة“  يمكن  الشركة،  وبحسب 

السكنية خالل يوم واحد.

} حماس وحضور الفتان للعراقيين وخصوصا العراقيات خالل المباراة التي تأهل فيها منتخب بالدهم لكرة القدم إلى دور الثمانية من بطولة كأس 
األمم اآلسيوية بتغلبه على نظيره الفلسطيني أمس بالعاصمة األسترالية كانبرا.

شاكيرا وبيكيه

يتبرعان بهدايا طفلهما لمحتاجين

} مدريد – تعتزم المغنية الكولومبية الشـــهيرة شـــاكيرا وشريك 
حياتهـــا نجـــم كرة القدم األســـباني جيـــرارد بيكيه 

االستفادة مجددا من مولودهما المنتظر في 
أغراض خيرية.

ومثلمـــا فعال مـــع مولودهما األول 
ميـــالن، دعا النجمـــان إلى حفل لتلقي 

هدايا المولود المنتظر.
وفي الواليات المتحدة وأجزاء 
من أميـــركا الالتينية يتم في هذا 
باسم  المعروف  التقليدي  الحفل 
”بابي شـــاور“ جمـــع هدايا لألم 

الحامل.
التبرع  النجمـــان  ويعتـــزم 
بتلك الهدايـــا لمنظمة الطفولة 
المتحـــدة  لألمـــم  التابعـــة 

يونيسف.
وكتبـــت شـــاكيرا (37 عاما) 
على موقع التواصل االجتماعي 
تويتـــر: ”كرمكـــم جعـــل الحفـــل 

األخير يكلل بنجـــاح كبير. دعونا 
نرى ما إذا كان يمكنكم مساعدة 

المزيـــد من األطفـــال في 
هذا العام“.

بيانات  وبحســـب 
أحـــد  فـــي  شـــاكيرا 
تم  التي  الفيديوهات 
نشرها على صفحتها 
التواصل  موقع  على 
فيسبوك،  االجتماعي 
تـــم تســـديد تكاليف 
80 ألـــف لقاح لشـــلل 
األطفال وألف شـــبكة 
للحماية من البعوض 
تم  التي  بالتبرعـــات 
حفـــل  فـــي  جمعهـــا 
الهدايـــا  اســـتقبال 
الذي أقامه النجمان 
لمولودهمـــا ميالن 

قبل عامين.

ي بي ر ر جي ي ب أل م ر م
دا من مولودهما المنتظر في

.
عال مـــع مولودهما األول
نجمـــان إلى حفل لتلقي 

المنتظر.
ت المتحدة وأجزاء
التينية يتم في هذا
باسم المعروف  ي 
ججمـــع هدايا لألم

التبرع لنجمـــان 
لمنظمة الطفولة
المتحـــدة مـــم 

ـــاكيرا (37 عاما)
واصل االجتماعي 
ـــم جعـــل الحفـــل 
كبير. دعونا جـــاح

يمكنكم مساعدة 
ألطفـــال في

بيانات 
أحـــد   
تم  تي 
فحتها 
واصل 
سبوك، 
كاليف 
لشـــلل 
شـــبكة 
بعوض 
تم  تي 
حفـــل 
هدايـــا 
جمان 
يالن 

طابعة ثالثية األبعاد

 لبناء المنازل بالصين
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