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مقتدى الصدر يعرض 

على شارلي إيبدو المناظرة

المسرح مكان 

للحرب والحوار

التعـــاون  مجلـــس  دول  نـــددت   – صنعــاء   {
اخلليجـــي أمس مبـــا وصفتـــه "االنقالب على 
الشـــرعية" من قبل احلوثيني في اليمن، مؤكدة 
دعمها للرئيس عبدربـــه منصور هادي، لكنها 
فتحت الباب للتعامل مع األمر الواقع احلوثي 
اجلديد من خالل عرض شروط فتح احلوار مع 

امليليشيا املسيطرة على صنعاء.
وأكـــدت دول مجلس التعاون اخلليجي في 
بيان صادر عن اجتماع استثنائي في الرياض 
أن دول املجلـــس ”تعتبر مـــا حدث في صنعاء 

انقالبا على الشرعية“.
وشـــدد الوزراء على دعم دول اخلليج التي 
رعت اتفاق انتقال السلطة في اليمن للشرعية 
الدســـتورية متمثلـــة فـــي ”الرئيـــس عبدربه 
منصـــور هـــادي“ و“رفـــض كافة اإلجـــراءات 
املتخذة لفرض األمـــر الواقع بالقوة ومحاولة 

تغيير مكونات وطبيعة املجتمع اليمني“.
انســـحاب  اخلليجيون  الوزراء  واشـــترط 
احلوثيني مـــن دار الرئاســـة ومنزلي الرئيس 
ورئيس مجلس الوزراء و“رفع نقاط التفتيش 
املؤديـــة إليهـــا وإطالق ســـراح مديـــر مكتب 
رئاســـة اجلمهورية وتطبيع األوضاع األمنية 
في العاصمـــة وعودة املؤسســـات احلكومية 
واألمنيـــة إلى ســـلطة الدولة“ إليفـــاد مبعوث 
األمني العـــام ملجلس التعـــاون ”للتواصل مع 
كافة القوى واملكونات السياســـية الســـتكمال 

تنفيذ ما تبقى من بنود املبادرة اخلليجية“.
وانحـــاز الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح إلى احلوثيـــني مبهاجمته خلفه هادي 
حـــني دعـــاه إلى ”تنظيـــم انتخابات رئاســـية 
وتشريعية مبكرة للخروج من األزمة“، بحسب 

موقع حزبه املؤمتر الشعبي العام.
كما أكد املوقع تأييد احلزب ألربعة مطالب 
أعلنهـــا زعيـــم امليليشـــيا احلوثيـــة عبدامللك 
احلوثي مساء الثالثاء وأبرزها تعديل مسودة 

الدستور.
وقـــال املوقـــع إن صالـــح بعث قبل شـــهر 
برسالة إلى هادي دعاه فيها إلى ”الشروع في 
انتخابات رئاســـية وبرملانيـــة مبكرة وهذا ما 

سيخرج البلد من أزماتها“.
وقال محللون إن قرار احلوثيني بالسيطرة 
على مؤسســـة الرئاســـة وفرض األمر الواقع 
بالقـــوة لم يكن قرارا ارجتاليـــا، وإنه جاء في 
ســـياق رســـالة إيرانيـــة إلى اململكـــة العربية 
الســـعودية ردا علـــى مـــا يســـميه اإليرانيون 

بالتعنت السعودي في أزمة أسعار النفط.
وأشـــار احملللون إلى أن إيران تراهن على 
عامـــل الوقـــت لتطبيـــع احمليـــط اإلقليمي مع 
ســـيطرة احلوثيني على اليمـــن، وأن عرضها 
احلـــوار علـــى الســـعودية يدخل في ســـياق 

املناورة وجر الســـعوديني إلى لعبة اجللسات 
املفتوحـــة التـــي تنتهـــي بالوعـــود والنوايا 
احلســـنة، وهـــي اللعبة التي جنحـــت القيادة 
اإليرانيـــة في إتقانها خـــالل املفاوضات حول 

امللف النووي.
ويقول ساميون هيندرســـون، الباحث في 
معهد واشـــنطن لدراسات الشـــرق األدنى، إن 
الســـعوديني يدعمون احلركات االنفصالية في 
اجلنوب، وإن علي عبدالله صالح لطاملا رفض 
التحركات السعودية هناك، وهو ما عكر صفو 

العالقات بينهما.
لكن فشـــل املبعوث األممي في اليمن جمال 
بـــن عمر فـــي حتقيـــق أي تقدم بـــني الرئيس 
عبدربه منصـــور هادي وجماعـــة أنصار الله 
احلوثية رفـــع درجة القلق فـــي الرياض التي 
تعتقـــد أن اإليرانيني ينتقمون من اململكة على 

حدودها اجلنوبية بعد أزمة أسعار النفط.
ويؤكـــد هندرســـون أنـــه حتـــى لـــو جنح 
اليمنيـــون فـــي التوصـــل إلى اتفـــاق يقضي 
باإلبقاء على الرئيس هادي في الســـلطة، فإن 
انحدار الدولة املسرع نحو التفكك لن يتباطأ.

لكن يبـــدو أن التصعيد في اليمن يتخطى 
الريـــاض  بـــني  االســـتراتيجية  العالقـــات 

وواشـــنطن، ويخلـــق محفزا جديـــدا لتعميق 
اخلالف بني اجلانبني إلـــى جانب املفاوضات 

حول امللف النووي اإليراني.
ويقـــول هندرســـون إن املوقـــف األميركي 
املعلن مما يحدث في اليمن يعكس آراء اجلناح 
في اإلدارة األميركية التي يرى أن االنقالب في 
صنعاء انتكاســـة جلهود احلشـــد ضد تنظيم 
القاعـــدة الـــذي بات يهـــدد عواصـــم أوروبية 
أخرى عقب حادثة تشارلي إيبدو الذي اعترف 
منفذوها في شريط مصور بانتمائهم إلى فرع 

التنظيم في اليمن.
لكـــن هنـــاك جنـــاح آخـــر داخـــل اإلدارة 
األميركية، بحسب هندرسون، يعتقد أن جناح 
احلوثيني في الســـيطرة على دفـــة األمور في 
صنعـــاء قد يســـهم في حتـــول احلوثيني إلى 
منافـــس محلي للتنظيم، وأن الواليات املتحدة 
باتت، بالتنسيق مع طهران، تستطيع الدخول 

في حرب بالوكالة مع القاعدة على األرض.
وفـــي احلالتني، ســـيكون على الســـعودية 
التعامـــل مع خطرين في وقت واحد: التشـــدد 
الســـني املتمثل في تنظيم الدولة اإلســـالمية 
على حدودها الشـــمالية مع العراق، والتشدد 
الشيعي احلوثي املدعوم إيرانيا في اجلنوب.

ميدانيا، تعرضت ســـيارة تابعة للســـفارة 
األميركيـــة في صنعاء إلى إطـــالق نار كثيف، 
وهو ما دفع واشـــنطن إلـــى إصدار أوامر إلى 
مدمرتـــني عســـكريتني تتمركـــزان فـــي البحر 
األحمـــر بالتحـــرك قـــرب الســـواحل اليمنية 
إلخالء أعضاء السفارة وعائالتهم إذا اقتضت 

الضرورة.
ووجـــه الرئيـــس اليمنـــي بعقـــد اجتماع 
عاجل للموقعني على اتفاق الســـلم والشراكة 
واللجان األمنية وامليدانية حلل كافة اخلالفات 
املطروحة، وفقا ملا هو منصوص في االتفاقات 
املوقعة“ دون أن يقترح موعدا لذلك االجتماع.

وحـــّذرت مصـــادر مينية مـــن أن هادي قد 
يستعمل صالحياته الدستورية التخاذ قرارات 
يستجيب من خاللها لشروط احلوثيني، ويزيد 

بذلك من إحكام سيطرتهم على الدولة.

} الكويــت – فاجأت ســـلطنة ُعمـــان حلفاءها 
اخلليجيني أمـــس بتوجيه انتقادات شـــديدة 
لسياســـات منظمـــة أوبك. وتخلـــت ألول مرة 
عن التصريحات التي تؤكـــد متانة أوضاعها 
االقتصاديـــة، لتعتـــرف بأنها تعانـــي أوقاتا 

عصيبة بسبب تراجع أسعار النفط العاملية.
جاء ذلك على لســـان وزيـــر النفط العماني 
محمـــد بن حامد الرمحي، الذي وجه انتقادات 
حادة ومباشرة وغير مسبوقة لسياسة اإلنتاج 
التـــي تنتهجها أوبك، قائال إنها تخلق تقلبات 
في الســـوق دون أن تعود بالنفع على منتجي 

النفط.

وتعـــد التصريحـــات التي صـــدرت خالل 
مؤمتـــر لصناعة الطاقة فـــي الكويت بحضور 
وزيري نفـــط الكويـــت والعـــراق، أول انتقاد 
ُعماني علني مباشـــر لسياســـة منظمة أوبك، 

التي يقف خلفها أقرب حلفائها اخلليجيني.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات الرمحي 
قـــد تكـــون نـــداء عاجـــال موجهـــا إلـــى دول 
اخلليج الغنية لتقدمي املســـاعدات لها. وكانت 
الســـعودية واإلمـــارات والكويـــت وقطـــر، قد 
رصدت 10 مليار دوالر من املساعدات لسلطنة 
عمـــان عام 2011 ومثلها للبحرين على مدى 10 

سنوات.
وقال الرمحـــي في املؤمتـــر ”ال أفهم كيف 
تكـــون احلصة الســـوقية أهم مـــن اإليرادات“ 
بالنســـبة ألوبك. وأضاف أن أوبك كانت جتني 
إيـــرادات يوميـــة بـــني 2.7 و2.8 مليـــار دوالر 
قائلة إنها ستدافع عن  عندما ”أعلنت احلرب“ 

حصتها السوقية.

وأوضـــح أن اإليـــرادات اليومية أصبحت 
حوالـــي 1.5 مليار دوالر ”ومن الواضح أن 1.5 

أفضل من 2.7 أو 2.8 مليار دوالر“.
وأكد خـــالل املؤمتر أن ”الوضـــع احلالي 
ســـيئ في عمان. إنه وقت عصيب بالفعل. هذه 

سياسة سيئة“.
ومضى يقول إن ”تلك سياســـة ال أفهمها… 
نحن عاجزون عن الفهم… جتارة؟ هذه ليســـت 

جتارة“ في إشارة إلى سياسات أوبك.
وتســـاءل ”إذن مـــاذا حققنـــا؟ لقـــد خلقنا 
تقلبات… كيف تخطط لتجارتك في ظل ســـلعة 

متقلبة السعر“.
وحـــذر الرمحي مـــن أن سياســـة أوبك قد 
تنجح بشكل مؤقت في إزاحة املنتجني مرتفعي 
التكلفة من السوق لكنهم سيعودون الحقا مما 

سيجعل سياسة أوبك عدمية اجلدوى.
وســـلطنة عمان مصدر صغير للنفط وغير 
عضو في أوبك، وهي تفتقر إلى االحتياطيات 

جيرانهـــا  بوســـع  التـــي  الضخمـــة  املاليـــة 
اخلليجيـــني اســـتخدامها الجتيـــاز تداعيات 

هبوط أسعار الطاقة.
وتشير تصريحات الرمحي إلى قلق متنام 
من األضرار االقتصادية التي قد تلحق بعمان 

بسبب هبوط النفط.
واشـــتكت إيران وفنزويال مبـــرارة بالفعل 
من سياســـة أوبك لكن عمان وهي حليف مهم 
لدول رئيسية في املنظمة مثل السعودية كانت 

حتجم عن ذلك في السابق.
ووقفت الســـعودية وحلفاؤها اخلليجيون 
خلف قـــرار أوبـــك فـــي نوفمبر اإلبقـــاء على 

إنتاجها دون تغيير رغم انخفاض األسعار.
وأكدت الرياض علـــى أن أوبك لن تخفض 

اإلنتاج حتى لو بلغ سعر البرميل 20 دوالرا.
ويصـــر كبار املنتجني اخلليجيني بأن على 
أوبك حمايـــة حصتها الســـوقية في مواجهة 
املورديـــن ذوي التكلفـــة املرتفعـــة مـــن خارج 

أوبك مثـــل منتجي النفط الصخري في أميركا 
الشمالية.

وتعانـــي ُعمـــان التـــي تنتج نحـــو مليون 
برميل يوميا، بشـــكل كبير من تراجع أســـعار 
النفـــط، وهـــي متلك صنـــدوق ثروة ســـياديا 
صغيرا تقدر احتياطاته بنحو 13 مليار دوالر.

وكان سوق مسقط لألوراق املالية الوحيد 
بـــني األســـواق اخلليجيـــة الذي أنهـــى العام 
علـــى انخفاض، بلـــغ أكثر مـــن 5 باملئة. ودفع 
ذلك صندوق الثروة الســـيادية لشراء األسهم 

لتهدئة املتعاملني رغم موارده الشحيحة.
وقـــد أعلنـــت في وقت ســـابق من الشـــهر 
ميزانيـــة العام احلالي، التـــي تضمنت عجزا 
حادا يقدر بنحو 6.5 مليار دوالر، لكنها فاجأت 
اخلبـــراء االقتصاديني بزيادة اإلنفاق بنســـبة 

4.5 باملئة ليصل إلى نحو 36.6 مليار دوالر.

تفاصيل أخرى ص ١١ 

عمان تعترف بمعاناتها االقتصادية وتوجه نقدا الذعا ألوبك
[ انتقادات غير مباشرة لحلفائها الخليجيين ترفع الضغوط على أوبك • مسقط تتخلى عن المكابرة وتقر بأنها تمر بأوقات عصيبة

[ رسالة إيرانية على {تعنت السعودية} في ملف النفط [ صالح يغازل الميليشيات ويدعم مطالبها
تلميحات خليجية بشروط التعامل مع {األمر الواقع} الحوثي حزب الله يدرس الرد: 

استهداف إسرائيل

في الداخل والخارج

} لنــدن – تنهمك إســـرائيل منـــذ قيام احدى 
طائراتها املروحية باغتيال قائد عســـكري في 
فيلق القـــدس اإليراني التابع للحرس الثوري 
كان صحبـــة عناصـــر من حزب الله الشـــيعي 
اللبناني بالقرب من هضبة اجلوالن السورية 
احملتلـــة، في تعزيز إمكانياتهـــا الدفاعية على 

احلدود مع سوريا ولبنان.
وعلى الرغم من ذلك تســـيطر على الطرفني 
رغبـــة محـــدودة فـــي التصعيـــد الـــى مرحلة 

الدخول في اشتباك مباشر مع االخر.
وال تعكـــس القصـــة التـــي رواهـــا مصدر 
اســـرائيلي طلـــب عـــدم الكشـــف عـــن هويته 
لوكالة ”ســـتراتفور“ للخدمات االستخباراتية 
حـــول الهجوم أي رغبة اســـرائيلية في تنفيذ 
عمليـــة اغتيـــال على هـــذا املســـتوى. ويقول 
املصدر ان رادارات اجليش االســـرائيلي قامت 
برصـــد مركبة معادية تتحرك بنشـــاط بالقرب 
مـــن مرتفعات اجلوالن، ومن ثـــم قامت طائرة 

مروحية اسرائيلية بتعقبها واستهدافها.
وعلى قدر عدم الرغبة في دخول مبواجهة 
مباشـــرة مع اسرائيل داخل صفوف حزب الله 
االن، ال ترغب اســـرائيل بدورها في فتح جبهة 
جديدة قد جتبرها على إعادة توفيق مواردها 
فـــي الوقت الـــذي تعد فيه جتهيزات واســـعة 
ملواجهـــة التصعيد الفلســـطيني الداخلي مع 

اقتراب االنتخابات العامة.
واستغرقت القوات االسرائيلية الـ24 ساعة 
التي اعقبت الهجوم في التحضير ألي رد فعل 
محتمل، وقامت بنقل بطاريات صواريخ القبة 

احلديدية إلى احلدود الشمالية السرائيل.
وبالتزامن مع هذه االجراءات، قالت تقارير 
ان نشاطا ملحوظا لســـالح اجلو االسرائيلي 
بدأ يظهر فوق األجـــواء اللبنانية، خاصة في 
منطقة اجلنوب، وان شـــاحنات حتمل دبابات 
ومعدات عســـكرية ثقيلة مازالت تتحرك داخل 
اسرائيل شماال لكي تتمركز في مناطق يتوقع 
قادة اجليش االســـرائيلي ان أي رد حلزب الله 

من املمكن ان يأتي من خاللها.
ويؤكـــد محللـــون ان املنـــاورة والتأخـــر 
في تنفيـــذ هجمات انتقامية مـــن قبل احلزب 
اللبنانـــي باتـــا ســـمة مميزة فـــي تعاطيه مع 
اسرائيل على مدار العقدين املاضيني، وهو ما 
يرجـــح أيضا فرضية أال تقتصـــر أي هجمات 
للحزب على االراضي االسرائيلية فقط، وإمنا 
قد متتد إلى املصالح االســـرائيلية في اخلارج 
علـــى غرار تفجير الســـفارة االســـرائيلية في 

بيونس ايريس انتقاما ملقتل املوسوي.
ولعل املوقف احلالي شـــبيه الى حد كبير 
باألجواء التي اعقبت اغتيال موســـوي، حيث 
لم يكن احلزب حينها يتمتع بنفس االمكانيات 

العسكرية التي يدعي أنه ميتلكها االن.
لكن حتى اثناء تخطيطه للعملية ســـيفكر 
العســـكريون في احلـــزب كثيرا قبل توســـيع 
نطاقها خشـــية التورط في درجة من التصعيد 

ال يتحملها احلزب في الوقت احلالي.
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} الربــاط - ذكـــرت صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
الفرنســـية أن وزيـــر الخارجيـــة المغربي 
صـــالح الدين مـــزوار ألغـــى زيارتـــه إلى 
باريـــس المقـــررة غـــدا الجمعـــة، لبحـــث 
العالقـــات الثنائيـــة مع نظيره الفرنســـي 
لـــوران فابيوس، بعد أن شـــهدت توترا في 

األشهر األخيرة.
وذكرت الصحيفة أن سبب إلغاء الزيارة 
يعـــود بالدرجة األولى إلى عـــدم إحراز أي 
تقدم في المشـــاورات السابقة للزيارة التي 
كانت تهـــدف إلى تنقية األجـــواء وتذويب 
الخالفات القائمة بيـــن البلدين، خاصة ما 
يتعلق منها بـ“قضية اســـتدعاء مسؤولين 
أمنيين مغاربة من قبل القضاء الفرنسي“.

وقال رومان نادال المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة الفرنســـية، في هذا الســـياق، 
إن الـــوزارة تعمل مع الســـلطات المغربية 
لتحديـــد موعد جديد للزيـــارة، موضحا أن 
وزير الخارجيـــة المغربي ”موضع ترحيب 

في فرنسا“.
وكان صالح الديـــن مزوار أكد في وقت 
ســـابق نبأ زيارته التي كانـــت مرتقبة إلى 
فرنســـا قائال ”الزيارة إلـــى باريس تعكس 
للمملكـــة  والصادقـــة  الراســـخة  اإلرادة 
المغربية لتجاوز كافة العوائق التي يمكن 
أن تعرقل التعاون التام بين البلدين، وذلك 
بشـــكل نهائي ودائم“. يشار إلى أن تقارير 
إخباريـــة محلية أكدت أن المغرب اشـــترط 

تقديـــم حصانـــة من فرنســـا للمســـؤولين 
المغاربـــة من أجل طي صفحـــة الخالفات، 

واستئناف التعاون األمني والقضائي.
ويـــرى مراقبون أن إلغـــاء زيارة مزوار 
إلى باريس تعد نكســـة إضافية من شأنها 
أن تزيـــد فـــي توتيـــر العالقـــات المغربية 
الفرنسية المتوترة منذ أزيد من سنة، حيث 
انتقدت آنذاك الرباط باريس بعدم تقديمها 
توضيحات بخصوص تعاملها مع شكوى 
قدمتها منظمة غير حكومية فرنســـية ضد 
المدير العام لجهاز االستخبارات المغربي 

عبداللطيف حموشي.
وقد اعتبرت الســـلطات المغربية آنذاك 
أن تعامـــل الســـلطات الفرنســـية مع هذه 

الشـــكوى التي تتهم الحموشـــي بممارسة 
التعذيـــب لـــم تحتـــرم اتفاقيـــات التعاون 
القضائـــي الموقعة بين البلدين، لتقّرر بعد 
ذلـــك تعليق التعاون القضائي مع فرنســـا 
لحيـــن التغلب علـــى معالجـــة األزمة عبر 
الرجوع لالتفاقيـــات التي وقعها الجانبان 

في هذا اإلطار.

} طرابلــس – أكـــدت مصـــادر إعالميـــة أن 
الصـــراع بني تنظيمـــي داعـــش والقاعدة في 
ليبيا على أشـــّده هذه األيام، وقـــد يؤدي إلى 
انفجار وشيك باملنطقة بسبب تواتر أنباء عن 
احتمال إعالن تنظيم أنصار الشريعة مبايعته 
للقاعدة والقطع نهائيا مع الدولة اإلســـالمية 

رغم مؤشرات التقارب بينهما.
وأفادت هذه املصـــادر أن البغدادي فّوض 
مقاتليه فـــي ليبيا واملوالني له الحتواء تنظيم 
أنصار الشريعة في بنغازي، ومحاولة تطويعه 

بغرض إضعاف القاعدة وضرب أنصارها.
وزادت حدة االحتقان بني داعش والقاعدة 
بعـــد مقتل محمد علي الزهـــاوي، أمير تنظيم 
أنصار الشـــريعة في ليبيا، الـــذي كان يعتزم 
إعالن مبايعته لداعش، لوال مقتله أواخر العام 

املاضي.
ودخـــل تنظيـــم جنـــد اخلالفة علـــى خّط 
الصـــراع حيـــث أرســـل برقية إلـــى البغدادي 
تضمنـــت مـــا أســـماه التنظيـــم ”االنحرافات 
العقديـــة لتنظيـــم أنصار الشـــريعة بعد مقتل 

الزهاوي“.
وجاء في نص الرسالة: ”بعد مقتل الشيخ 
الزهاوي، حدثت في جماعة أنصار الشـــريعة 
اضطرابات بســـبب عدم وجود الكفاءة لتولي 
املنصب الشاغر الذي خلفه الشيخ الزهاوي، ال 
في العلم وال في القيادة العسكرية، فسبب هذا 
االضطراب هوسا لدى قيادة التنظيم خوفا من 

التحاق جنودهم بالدولة اإلسالمية“.
وأكـــد خبراء أمنيـــون أن الصـــراع القائم 
بـــني داعش والقاعدة على أراضـــي ليبيا رغم 
أنـــه يوحـــي بتفـــكك التنظيمـــات اجلهاديـــة 
واالنقســـامات احلادة داخلها ّممـــا يضعفها 
ويعصـــف بوحدتهـــا، إّال أن ذلـــك ســـيكون له 

تداعيات سلبية على األمن القومي الليبي.
ورّجح مراقبون في هذا الســـياق إمكانية 
حتـــّول املواجهات املســـلحة بني امليليشـــيات 

اإلسالمية املتشددة ووحدات اجليش الوطني، 
إلـــى مواجهات دمويـــة بني املوالـــني لداعش 
واملؤيدين ملشـــروع الظواهري اجلهادي، وهو 
ما يعني حتّول احلرب ضّد اإلرهاب إلى حرب 

بني اإلرهابيني ضّد اإلرهابيني.
واعتبـــروا أن الصراع بـــني التنظيمني قد 
يؤّدي إلى تعّطيل مســـار احلـــوار بني الفرقاء 
حللحلـــة األزمـــة املتفاقمـــة، وســـيحّول ليبيا 
إلى جبهة مفتوحة تهّدد أمن واســـتقرار دول 

اجلوار.
فـــي املقابـــل، يـــرى محللون أنـــه ال ميكن 
احلديث عـــن صراع تتكافأ فيـــه األطراف بني 
داعش والقاعـــدة باعتبار أن الفـــرع املغاربي 
للقاعدة لـــم يعد قادرا علـــى التخطيط لتنفيذ 
عمليات نوعيـــة جراء االنقســـامات الداخلية 
وخضوعها لرقابة مشددة من قبل أجهزة األمن 
الغربيـــة واحملليـــة، على عكس قاعـــدة اليمن 
التي تتحرك في منطقة شـــبه مفتوحة بسبب 

هشاشة الدولة واضطراباتها االجتماعية.
وقد أكدت مصادر أمنية أن تنظيم القاعدة 
في املغرب اإلسالمي، يشهد حالة مترد يقودها 
عدد من أمراء التنظيم، ضد عبداملالك درودكال 
من أجل إزاحته، كما يشـــهد انشقاقات واسعة 
قـــد تؤدي القتتال داخلـــي ألن مجموعة كبيرة 
من املنشقني بايعت ”خليفة“ الدولة اإلسالمية.

واملعلـــوم أن تنظيم القاعـــدة أعلن رفضه 
الصريح خلالفة البغدادي وللدولة اإلســـالمية 
العتبـــارات عّدة لعّل أبرزهـــا كما يراها خبراء 
ومراقبـــون، هـــي أّن الظواهري لـــم يتوقع أن 
يتـــّم مبايعة خليفة للمســـلمني غيره باعتباره 
شـــيخ املجاهدين وأميرهم واحلامل للمشروع 

اإلسالمي بعد أسامة بن الدن.
والسبب الثاني يعود إلى العزلة السياسية 
واجلهادية للقاعـــدة خاصة بعد ظهور العديد 
من التنظيمات اإلســـالمية املوازية لها والتي 
تتبنى أطروحات مخالفة، ّمما أّدى إلى تصّدع 
وحـــدة املوّحدين وظهور سياســـة التحالفات 

بني التنظيمات اجلهادية.
وبقـــدر مـــا شـــكلت االنشـــقاقات املتتالية 
في صفـــوف قاعدة املغرب اإلســـالمي لصالح 
داعش، ضربات قاصمة لظهـــر أمير التنظيم، 
عبداملالـــك درودكال، الـــذي أكد وفـــاءه للقائد 
املرجعـــي للقاعـــدة، بقدر ما شـــكلت املســـألة 

هاجســـا أمنيا حقيقيا لـــدول املغرب العربي، 
خاصة وأن تنظيم داعـــش قد حّط رحاله على 
األراضي الليبية منذ فترة ليساهم في تأجيج 
املخاوف من إمكانية تنفيذه لهجمات إرهابية 

ضّد بعض دول اجلوار.
وفـــي ســـياق متصـــل، دعـــا فـــرع تنظيم 
”داعـــش“ فـــي العاصمـــة طرابلـــس، األمازيغ 
الطوارق في كل من ليبيا، واجلزائر، وشـــمال 
مالـــي، لاللتحـــاق بالتنظيـــم، ومبايعة زعميه 

أبوبكر البغدادي.

جـــاء ذلك في تســـجيل باللغـــة األمازيغية 
منســـوب ملقاتلني من التنظيم نشـــرته مواقع 
جهاديـــة، أمس األربعاء، على مواقع التواصل 
االجتماعي، حتت عنوان ”رسالة إلى إخواننا 
املوحديـــن“، وبدأ التســـجيل بعبـــارة ”فيديو 
إلعـــالم والية طرابلس التابعـــة لدولة اخلالفة 

(داعش)“.
وقـــال أحد هـــؤالء املقاتلني الذي يســـمي 
نفسه أبوســـليمان الطارقي: ”هذه رسالة إلى 
إخواننا في كل مكان ســـواء في ليبيا أو مالي 
أو اجلزائـــر، آن األوان يـــا إخواتي لكي نبايع 
دولة اخلالفة، ألن هـــذه الدولة تختلف حقيقة 

عما يقوله الناس عنها“.
وأمـــام هـــذا الوضـــع جـــّددت اخلارجية 
األميركيـــة حتذيـــر مواطنيها من الســـفر إلى 
ليبيا، وناشـــدت املواطنني املوجودين داخلها 

سرعة مغادرة البالد.
وطالبـــت وزارة اخلارجيـــة، علـــى املوقع 
اإللكتروني اخلاص بها، أمس األول، املواطنني 
بسرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملغادرة ليبيا، 
وجتنب أماكن التظاهـــرات والتجمعات خوفا 
من حتولها إلى أعمال عنف، وتفادي التنقالت 

غير الضرورية داخل البالد.
وأرجعت اخلارجية أســـباب ذلك التحذير 
إلـــى األوضـــاع األمنيـــة غير املســـتقرة وغير 
املتوقعة في ليبيا، وعـــدم قدرة احلكومة على 
بنـــاء أجهـــزة أمنية أو توفير األمـــن منذ قيام 
ثورة 2011، فضًال عن انتشـــار األسلحة بشكل 
كبيـــر واحتمال اســـتخدامها ضـــد الطائرات 
املدنيـــة، ودعوة بعض اجلماعات الســـتهداف 

املواطنني واملصالح األميركية في الدولة.
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◄ دعت األمم المتحدة األطراف 
المتصارعة في ليبيا إلى التقيد 

بوقف إطالق النار الذي تم االتفاق 
عليه في إطار مفاوضات دعمتها 

األمم المتحدة.

◄ عقد مسؤولون من المغرب 
واالتحاد األوروبي، ببروكسل، 

جولة جديدة من المحادثات، من 
أجل التوصل إلى اتفاق لتسهيل 

منح التأشيرات للمواطنين 
المغاربة الذين يرغبون في التوجه 

نحو أوروبا.

◄ قال محمد الحراري، المتحدث 
الرسمي باسم المؤسسة الوطنية 
للنفط في ليبيا، أمس األربعاء، إن 
الجهات األمنية لم تحدد بعد مكان 
أو هوية خاطفي سمير سليم كمال 

محافظ ليبيا لدى منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أوبك).

◄ أكد العقيد أحمد المسماري 
الناطق الرسمي باسم رئاسة 

أركان الجيش الليبي، أن قوات 
الجيش الوطني تقدمت لتسيطر 

على عدة محاور في مدينة بنغازي 
وأجبرت مسلحي الميليشيات على 

االنسحاب.

◄ ُعّين القيادي في حزب نداء 
تونس رافع بن عاشور مستشارا 

لدى رئيس الجمهورية الباجي قائد 
السبسي، مكلفا بالنشاط الرئاسي.

◄ أعلنت قبائل الطوارق في ليبيا، 
أمس، عن وقف إطالق النار من 
جانبها في جميع المحاور في 

بلدة أوباري، جنوبي البالد، والتي 
تشهد اشتباكات قبلية منذ 3 أشهر 

بين قبائل التبو والطوارق.

مزوار يرجئ زيارته لفرنسا إلى ما بعد حسم الخالفات بني البلدينباختصار

الصراع بين القاعدة وداعش يحول ليبيا إلى جبهة مفتوحة لإلرهاب
 [ اإلرهاب يدفع واشنطن إلى منع مواطنيها من السفر إلى ليبيا [ الدولة اإلسالمية تطالب «الموحدين» بمبايعة البغدادي

يحاول تنظيم داعش االســــــتفراد بالزعامة في ليبيا وفرض ســــــيطرته على مؤسسات الدولة 
واملنشآت احليوية، وذلك باجتثاث كّل من يقف أمامه ويحول دون حتقيق أهدافه االستراتيجية 

خاّصة إذا تعّلق األمر بتنظيم آخر له أتباعه واملوالون له من كتائب ومجموعات إرهابية.

«موريتانيا قامت بجهود جبارة في مجال األمن ومحاربة اإلرهاب بجميع 
أشـــكاله والجريمة املنظمة والهجرة الســـرية، حيث حققت نجاحات 

كبيرة في هذه املجاالت».

محمد ولد محمد راره
وزير الداخلية املوريتاني

«نحـــن ندعم مقتـــرح الحكم الذاتي كحل سياســـي لقضيـــة الصحراء 
املغربية تحت إشـــراف األمـــم املتحدة، وندعو إلـــى تجنب كل ما من 

شأنه أن يمس وحدة أراضي الدول وسيادتها».

خوان بابلو بالسيدو
نائب رئيس برملان أميركا الوسطى

«املغـــرب يعمل على اســـتتباب األمن واالســـتقرار في دول الســـاحل 
التـــي تتميز باضـطرابات سياســـيـة واجتماعيـــة واقتصادية وأمنـية 

عميقة».

امبركة بوعيدة
وزيرة منتدبة لدى وزير اخلارجية املغربي

عجز القاعدة في املغرب اإلسالمي 

ـــــــش ســبــبــه  عـــــن مــــزاحــــمــــة داع

والصراعات  الواسعة  االنشقاقات 

الداخلية الحادة

◄

يؤّدي  قد  التنظيمني  بني  الصراع 

ـــى تــعــطــيــل مــســار الـــحـــوار بني  إل

الفرقاء لحلحلة األزمة املتفاقمة

◄

رومان نادال:

فرنسا تعمل مع 

السلطات المغربية

لتحديد موعد جديد للزيارة

} اجلزائر – حذر علي بن فليس منســـق قطب 
قوى التغيير في اجلزائر من مخاطر أي تعامل 
أمني مـــع االحتجاجات والطلبات املشـــروعة 
للمواطنـــني في مناطق اجلنـــوب، وخاصة في 
منطقة عني صالح الرافضة لعمليات استخراج 

الغاز الصخري.
وأعرب بن فليس عن شجب أعضاء القطب 
ملـــا ســـماه التصريحـــات الالمســـؤولة التي 
تشـــكك ”في صدق وصالبـــة االلتزام الوطني“ 
لفئات واســـعة من أبناء جنـــوب البالد وتلجأ 
”إلى التخوين بتحميل أياد خارجية مزعومة“ 

تدهور األوضاع فيه.
وعبـــر باملقابـــل عـــن قلقـــه إزاء التدهور 
املســـتمر لألوضاع في جنوب البالد وفي عني 
صالح على وجه اخلصوص بسبب ما اعتبره 
تسييرا أحاديا وتســـلطيا وغير مسؤول مللف 

الغاز الصخري.
باجلنـــوب  عديـــدة  محافظـــات  وتعيـــش 
اجلزائـــري على وقع احتجاجـــات قوية لوقف 
استغالل الغاز الصخري وللتنديد بالتهميش 
احلكومـــي الذي وصفوه بـ“املمنهج“ لســـكان 

اجلنوب.
ويتخـــوف احملتجون من تأثير اســـتغالل 
الغـــاز الصخـــري فـــي املنطقـــة علـــى البيئة 
والزراعة وعلى املياه اجلوفية، ومن انتشـــار 

مرض الســـرطان، بفعل املواد الكيميائية التي 
تستعمل عادة في استخراج الغاز الصخري.

واملعلـــوم أن البرملـــان اجلزائـــري صادق 
فـــي بداية يونيـــو املاضي على قانـــون يتيح 
للحكومة البدء في استخراج الغاز الصخري، 

وتعهد رئيس احلكومـــة خالل محاولته إقناع 
نـــواب البرملان بالقانـــون باتخاذ االحتياطات 
الالزمـــة والتدابيـــر الوقائية خـــالل عمليات 
اســـتغالل هذه الطاقة املثيرة للجدل، للحفاظ 

على البيئة واملياه اجلوفية.

وحّمل علي بن فليس، الســـلطة السياسية 
املســـؤولية الكاملـــة في حتويـــل مناطق عدة 
برفضه  من اجلنوب إلى ”بـــؤر أزمات وتوتر“ 
االستماع النشـــغاالت املواطنني وبتخليه عن 
احلوار والتشـــاور الضروريني حول القضايا 

الكبرى لألمة.
ونـــّدد بـــن فليـــس بتعامـــل احلكومة مع 
احتجاجـــات اجلنـــوب وعجزها عـــن معاجلة 
”الوضع اخلطير“ الـــذي يزداد تفاقما وتعقيدا 

في هذه املناطق.
في املقابـــل، دافعت لويزة حنـــون األمينة 
العامـــة حلـــزب العمـــال، عن اســـتغالل الغاز 
الصخـــري واعتبرتـــه مـــن بني البدائـــل التي 
يســـتوجب على الدولة االتكاء عليها من أجل 
تنميـــة البـــالد خاصة في ظـــل ”تراجع إنتاج 
الغاز الطبيعي وانخفاض ســـعر النفط“، على 

حد وصفها.
وقالت حنون فـــي ندوة صحفية خصصت 
للغاز الصخري، ”موقف حزبنا حول املوضوع 
لم ولـــن يتغير ألنـــه موقف مبدئي يتماشـــى 
مع مصالـــح األمـــة اجلزائرية“، مشـــيرة إلى 
أنهـــا حتادثت األحد املاضـــي مع وزير الطاقة 
يوســـف يوســـفي، الذي أعطاها ضمانات بأن 
اســـتغالل هذه الطاقة ”لن يشـــكل أي خطورة 

على املواطنني“.

المعارضة الجزائرية تحذر الحكومة من قمع احتجاجات الجنوب

مناطق الجنوب الجزائرية بؤر للتوتر واألزمات بسبب التهميش الحكومي

حرب الزعامات تشتد بني أمراء التنظيمات الجهادية
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هيئة األمر بالمعروف 

السعودية تطوق تداعيات 

االعتداء على مواطن
} الريــاض - اّتخـــذت رئاســـة هيئـــة األمـــر 
باملعـــروف والنهـــي عن املنكر في الســـعودية 
إجـــراءات تأديبيـــة بحّق ثالثة مـــن أعضائها 
تسّببوا، عبر اعتدائهم على مواطن بالضرب، 
في تفجير عاصفـــة االنتقادات واالحتجاجات 
مجّددا بوجـــه الهيئة التي هي مبثابة بوليس 
دينـــي يعتبره البعـــض هيكال أمنيـــا موازيا 
يخصـــم مـــن اختصاصـــات وزارة الداخليـــة 
ويثير حالة من التذّمر بني السعوديني بتطّفله 
على حياتهم اخلاّصـــة، فضال عن التجاوزات 
الكثيرة ألعضائه وسوء استخدامهم سلطاتهم 

ذات الطابع األخالقي والديني.
وأدى تراكـــم تلـــك التجاوزات إلـــى تزايد 
جـــرأة األصوات الناقدة للهيئـــة وبلوغها حّد 
املطالبة بحّلها، وهو ما ال يبدو متاحا في ظل 
وجود مناصرين لها وحماة أشـــداء لوجودها 
من رجـــال الديـــن النافذين في دوائـــر القرار 
باململكة، بينما يلجأ القائمون على الهيئة إلى 

حّل وسط يتمثل في إصالحها.
وإزاء احلرج الذي تسّببه جتاوزات أعضاء 
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والذين 
يعرفون في الســـعودية باسم ”املطاوعة“، بات 
القائمون عليها أكثر حذرا وصرامة واستجابة 
للشـــكاوى من تلك التجاوزات، خصوصا بعد 
حادثـــة، مقتل شـــاب فـــي ســـبتمبر ٢٠١٣ في 
مطاردة رجال الهيئة له وملرافقه في سيارتهما 
التـــي انحرفت وســـقطت من أعلى جســـر في 
مدينة الرياض. وكان ســـبب املطاردة استماع 
الشابني ملوسيقى صاخبة أثارت شكوك رجال 

الهيئة في أن الشابني كانا في حالة سكر.
وخالل الفترة القليلة املاضية بدا أّن هيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر تواجه بوادر 
عاصفة جديـــدة مع تداول صورة مواطن عليه 
آثار عنف بســـبب اعتداء رجـــال الهيئة عليه 

بالضرب.
وبادرت رئاسة الهيئة إلى تطويق القضية 
وقـــررت نقـــل األعضـــاء الثالثة الذيـــن قاموا 
بضرب املواطـــن إلى خارج منطقـــة الرياض، 
وتكليفهـــم بالعمـــل اإلداري، وإعفـــاء رئيـــس 
مركز الهيئة املباشـــر للقضية وتعيينه عضوا 
في أحـــد مراكز هيئة الريـــاض، وإعفاء وكيل 
مركز الهيئة املباشـــر للقضية من وكالة املركز 
وتكليفه بالعمـــل اإلداري في أحد مراكز هيئة 
املدينة، وتوجيه عقوبة اللوم له وألحد أعضاء 
مركز الهيئة املباشـــرين. وجاءت تلك القرارات 
اســـتنادا لتقريـــر جلنة حتقيق أثبـــت اعتداء 

أعضاء الهيئة على املواطن.

مقتدى الصدر يعرض مناظرة شارلي إيبدو

} النجــف (العراق) - عّبر رجل الدين الشيعي 
العراقـــي مقتـــدى الصدر الذي يتزعـــم التيار 
الصـــدري، عن اســـتعداده حملـــاورة الصحف 
والشـــخصيات الدينية التي أســـاءت للرسول 
ومناقشتها، في إشارة إلى مجلة شارلي إيبدو 
الفرنســـية التي تعرضت مؤخرا لهجوم على 
خلفية نشرها صورا مسيئة للنبي محمد، دون 

أن يذكرها باالسم.
وقـــال الصدر فـــي كلمة وصلـــت ”العرب“ 
نســـخة منها، وينتظر أن تنشـــر غدا اجلمعة 
في مجلـــة ”الهدى“ البغداديـــة، ”حتى ال يقال 
إن الديـــن اإلســـالمي احلق دين قتـــل وعنف، 
أعلنت استعدادي ملناقشتهم بأي مكان شاؤوا 
وفي أي زمان يشـــاؤون وليلقوا ما هم ملقون، 
وألبّني ما لدينا من حق مبني كي يتبني لهم ذلك 
وليكون ذلك بداية حلوار األديان بعيدا عن أي 

إرهاب وترهيب وتشويه سمعة“.
ويسوق الصدر بذلك أسبابا دينية ملبادرته 
بعرض احلوار على املســـيئني لإلسالم، إّال أّن 
املؤكد بحسب العارفني برجل الدين الشاب، أن 
هذه املبادرة ال تنفصل عن تكتيكه السياســـي 
املألـــوف فـــي اســـتغالل القضايا الســـاخنة 
واالستفادة مما يســـّلط عليها من أضواء عبر 
إطالق املواقف املفاجئة وحتى الصادمة، مثل 
إعالنـــه مـــن َقْبـــُل اعتزاله السياســـة في أوج 
الضجيـــج املثار حـــول االنتخابـــات املاضية، 
وأيضـــا إعالنـــه منـــذ أيـــام مســـاندته حلـــّل 
امليليشـــيات الطائفية املســـّلحة التي هو أحد 

أكبر قادتها.
وتخـــدم قضيـــة شـــارلي إيبـــدو الصـــدر 
بشـــكل اســـتثنائي في تقدمي نفسه مدافعا عن 
املقّدسات، وهو الذي يخوض السياسة أصال 
من منطلق سلطته الدينية. وصّدر رجل الدين 
العراقـــي كلمته بـ“ديباجـــة“ مطّولة عن وضع 

اإلســـالم واملســـلمني في الوقت الراهن قائال: 
”إن اجلسد اإلسالمي أصبح عاجزا متاما أمام 
التحديات احملدقـــة به من جميع النواحي، بل 
أستطيع أن أقول بتعبير أكثر صراحة إّن هذا 
اجلســـد أصبح مصابا بالشلل التام من حيث 
عدم مقدرته على أن يدافع عن نفسه، فضال عن 
أن يهاجـــم اآلخرين، ذلك اجلســـد الذي أصبح 
ركامـــا وحطاما، فبني ململـــم جلراحاته وبني 
ســـاع وراء لقمته وبني متصـــارع مع قرينه أو 
مخالفه بالعقيدة وبني مفاوض على كرسّيه أو 
نووّيه أو حتى حرّيته، ولعل أحسن تعبير عن 
ذلك أن كال اله علـــى لياله وال يدري مبا يحاك 

أو حيك ضده“.
وأضاف إن ”الصدامات الداخلية للمسلمني 
أصبحـــت نتائجهـــا وثمارها يانعـــة“، متهما 
”االســـتعمار واالســـتكبار العاملـــي“ بحياكـــة 

مخططات لإلجهاز على اإلسالم وأهله.
واعتبـــر أن املســـلمني ”ألهتهم الســـقيفة 
وشـــغلهم الســـجود على التراب الـــذي جعل 
مســـجدا وطهورا، أو بعض املشـــاغل األخرى 
كالتكفيـــر أو التفخيخ أو تأســـيس حكومة أو 
دفع داعش أو حماية حدود أو البحث عن لقمة 
عيـــش، فقد نخـــر الفقر بهـــم وأعياهم، وعلى 
الرغم من أهمية تلك امللفات، فأنا ال أتّفهها وال 
أســـخر منها، بيد أنهم نسوا األهم كفلسطني 
واألندلـــس ورص الصفـــوف وتشـــكيل جيش 
إســـالمي قوي  وموحد، ومـــا إلى غير ذلك من 
أمور ننتفع بهـــا جميعا أكثر مما نحن الهون 

به“.
الغرابـــة والتعقيد  بالغـــة  وفـــي صـــورة 
اســـتعار مقتدى الصدر مصطلحات كرة القدم 
لتشـــبيه ”اجلسد اإلسالمي الذي بات بال روح 
جهاديـــة“، بـ“الفريـــق الذي يخوض شـــوطي 
املباراة واســـتعمل معه الفريـــق اآلخر الطرق 
الّالمشـــروعة مع وجود حكـــم منحاز.. فتنهار 
معنويات ذلك الفريق وتكون النتيجة خسارته 
وخروجه مـــن املســـابقة كلها أو مـــن الدورة 

كلها“.
علما أن الصدر سبق أن تهّكم على رياضة 
كـــرة القدم في حوار مصـــور له مع أحد رجال 
الديـــن بث علـــى اإلنترنت واصفـــا الراكضني 

خلفها باجلهلة، وقائال إّنـــه ”بدال من مطاردة 
الكرة كان عليهم مطاردة هدف ســـام“، حسب 

تعبيره.
وقال الصدر إّن ”النوبة وصلت إلى أنبياء 
الله وأوليائـــه وصاروا في منتصف أو محور 
أهداف السالح االستعماري وفي مرماهم إذ ال 
عالم ناطقا يدافـــع عنهم“، لينتهي بعد حتليل 
مطّول عن اإلســـاءة إلى اإلســـالم ورسوله إلى 

عرض نفســـه كمؤهل للدفاع عنـــه، قائال: ”من 
هذا املنطلق فإني على أّمت االستعداد حملاورة 
الدينيـــة التي  والشـــخصيات  الصحـــف  تلك 
أساءت للرســـول ومناقشـــتها، وذلك يذكرني 
بخطبة ســـيدتي وموالتي زينـــب: ولئن جرت 
علّي الدواهي مخاطبتك، إني ألستصغر قدرك 
وأســـتعظم تقريعك، وأســـتكثر توبيخك، لكن 

العيون عبرى، والصدور حّرى“.

زعيم التيار الصدري في العراق يعرض في كلمة له تنشــــــر غدا، وحصلت «العرب» على 
نســــــخة منها احلوار على املسيئني لإلســــــالم، دفاعا عن الدين، وبالنتيجة عن نصيبه من 

األضواء املسّلطة بكثافة على قضية الصحيفة الباريسية شارلي إيبدو.

} الكويــت - فتحت السلطات الكويتية إحدى 
أكبـــر قضايا الفســـاد وذلك بإصـــدار النيابة 
العاّمة أمرا بضبط وإحضار مدير عام مؤسسة 
التأمينات االجتماعية الســـابق فهد الرجعان 
وتوجيهه لوزارة الداخلية ولألنتربول بتهمة 
اإلضرار باملال العام، بينما نشرت تصريحات 
صحافية منســـوبة للرجعـــان تفيد بأنه خارج 
البالد، وفي سويســـرا حتديدا، منذ ديســـمبر 
من العام املاضي ولم يكن ممنوعا من الســـفر 

عندما غادر الكويت.
ويأتي فتح امللّف ليســـّلط األضواء مجّددا 
علـــى تشـــّعب قضيـــة الفســـاد فـــي الكويت، 
والتي كثيـــرا ما جتـــاوزت نطاقاتهـــا املالية 
واالقتصادية، لتغدو موضع جتاذب سياسي. 
إّال أّنها أوحت في املقابل بوجود إرادة حقيقية 

ملواجهة الظاهرة.
وكان قـــد وصل إلـــى الكويـــت مطلع هذا 
األســـبوع وفـــد قضائـــي مبتعـــث مـــن قبـــل 
النيابة العامة قادما من سويســـرا ومعه كافة 
املســـتندات والكشـــوفات اخلاصة بحسابات 
مدير عـــام مؤسســـة التأمينـــات االجتماعية 
الســـابق فهد الرجعان والتي بلغ عددها أكثر 
من 300 مســـتند، وذلك بعـــد أن وافق القضاء 
السويسري على كشف حسابات الرجعان في 
البنوك السويســـرية رافضا الطعن الذي تقدم 
به فـــي حكم تضّمـــن جتميد حســـاباته التي 
ذكـــرت بعـــض التقارير أنها حتتـــوي على ما 
يزيد عـــن 395 مليون دوالر، وذلك ضمن قضية 
منظـــورة أمـــام القضـــاء الكويتي منـــذ العام 
2009، ترجـــع أحداثها إلى اتهام فهد الراشـــد 
وهو عضو ســـابق أيضا باملؤسســـة ملديرها 
باحلصول على عمولة تقدر بـ100 مليون دوالر 
ضمـــن صفقة تقدر مب ئـــات املاليني. وذكر بأن 
دعـــواه املنظورة أمام القضـــاء معززة بوثائق 
من الوســـيط البريطاني في الصفقة املذكورة 
يشـــير فيهـــا إلى حتويـــل املبلغ املذكـــور إلى 

حساب الرجعان في سويسرا.

وقد ســـبق هذا اإلجـــراء صدور قـــرار من 
الفيدرالية السويســـرية برّد طعنني تقدم بهما 
الرجعان على قرارات االدعاء العام السويسري 
باحلجـــز علـــى 15 حســـابا بنكيا علـــى عالقة 
بالقضية. وعلـــل القضاء السويســـري رفضه 
للطعـــون بوجود شـــبهة تبييض أمـــوال، مما 
استدعى جتميد حسابات املتهم وأفراد أسرته.

وقد التقى النائب العام وبعض مســـؤولي 
النيابة العامـــة بأمير الكويت الشـــيخ صباح 
األحمـــد الصباح وأطلعوه علـــى كافة تطورات 

القضية. وقد أثنى علـــى جهود النيابة العامة 
مؤكـــدا على حرمة املـــال العام ومشـــددا على 
أن الدولـــة لن تتوانى مطلقـــا في إحالة كل من 
يتطاول أو يتعدى على املال العام. وكانت هذه 
التصريحات مبثابة دعم للسلطة القضائية في 
مواجهة أحد أبرز املســـؤولني السابقني والذي 
ظل يتمتع بنفوذ قوي طوال السنوات السابقة.

متلـــك  التأمينـــات  مؤسســـة  أن  يذكـــر 
اســـتثمارات بقيمة 70 مليار دوالر، وقد توّلى 
الرجعـــان إدارتهـــا علـــى مـــدى ثالثـــني عاما 
متواصلـــة انتهـــت فـــي يناير املاضـــي. وهي 
مؤسســـة حكومية تســـتقطع مبالغ من رواتب 
املوظفـــني الكويتيـــني علـــى أن تتحمل صرف 
رواتبهم بعـــد تقاعدهم بنســـبة تصل أحيانا 
إلـــى 95 باملئة. وتعّد هذه القضية من القضايا 
النـــادرة في الكويـــت التي تتـــم فيها مالحقة 
مسؤول رفيع بتهم فساد في ظل شبهات حتوم 

حول عشرات املســـؤولني املوّرطني في قضايا 
مشـــابهة، األمـــر الـــذي يوحي ببدايـــة حرب 
حقيقية على الفســـاد ســـتكون إحدى أدواتها 

هيئة مكافحة الفساد التي يجري إنشاؤها.
وال تنفصـــل قضّيـــة محاربة الفســـاد في 
الكويـــت عـــن خلفيات سياســـية حيث أصبح 
امللف وســـيلة هجوم على احلكومة من أطراف 
محســـوبة علـــى املعارضـــة وهو مـــا ينطبق 
بالتحديد علـــى قضية الرجعـــان التي دخلت 
املـــزاد السياســـي من أوســـع أبوابـــه، وأّكد 
البعض أن طول بقـــاء الرجل في منصبه رغم 
الشـــبهات احلائمة حوله هو بفضل ما يحظى 
به من حمايـــة توّفرت له من كتـــل كانت قوية 
داخـــل مجلـــس األّمة وحتديـــدا مـــن النائب 
الســـابق مســـلم البّراك الذي حتّول الحقا إلى 
أحـــد أبرز املتهمـــني للحكومة بالتســـتر على 

الفاسدين.

الكويت تدخل مرحلة قطف رؤوس الفساد الكبيرة

[ فتح ملف مؤسسة التأمينات يؤكد عدم استثناء أصحاب النفوذ من المحاسبة
قضية الفســــــاد داخل مؤسسة التأمينات 
ــــــت على ضخامتها  ــــــة في الكوي االجتماعي
ليست ســــــوى جزء من ملف أكثر اتساعا 
وتشــــــّعبا، بدا أن الســــــلطات عاقدة العزم 
ــــــى فتحه وضــــــرب رمــــــوزه مهما كانت  عل

مواقعهم.

البراك طرف أساسي من املزاد السياسي الدائر حول قضية الفساد

تكثيف الصدر لتصريحاته املثيرة له عالقة بوضعه السياسي

◄ نفى وزير اخلارجية الفرنسي 
لوران فابيوس، أمس، أن تكون 

قطر ضمن ممّولي اإلرهاب موّضحا 
أنه يستند في ذلـك إلى حتقيقات 

أجرتها أجهزة االستخبارات 
الفرنسية.

◄  أشار تقرير للجنة العالقات 
اخلارجية في البرملان البريطاني،  

إلى وجود احتمالية كبيرة الستقالل 
إقليم شمال العراق، على املدى 

املتوسط، مؤكدًا ضرورة أن تطور 
اململكة املتحدة عالقاتها  مع هذا 

اإلقليم . 

◄ أعلن في الكويت عن إطالق خّطة 
أمنية واسعة النطاق لضبط أكثر 

من مئة ألف مخالف لقانون اإلقامة 
جنحوا إلى حّد اآلن في اإلفالت 
من احلمالت املكّثفة التي شّنتها 
األجهزة األمنية بشكل متالحق.

◄ ذكر موقع سايت الذي يتابع 
املواقع اإلسالمية أّن ناصر بن علي 
األنسي القيادي بتنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب الذي مقّره اليمن حّث 

على شّن هجمات فردية في الدول 
الغربية وذلك بعد إعالن اجلماعة 
املتشددة مسؤوليتها عن هجمات 

باريس.

◄ قضت محكمة بحرينية بسجن 
ثالثة مواطنني ملدة ١٥ سنة لكل 

منهم بعد إدانتهم  في قضية تفجير 
إرهابي وإشعال حريق في إحدى 

السيارات بالعاصمة املنامة في 
فبراير من العام املاضي.

◄ ُقتل أمس ضابط ميني برتبة 
عقيد في البحث اجلنائي جّراء 
انفجار عبوة ناسفة استهدفت 

سيارته في مدينة غيل باوزير في 
محافظة حضرموت بشرق البالد.

باختصار

«ازدراء األديـــان أمـــر مرفوض. وسنســـتثمر زيارة وزيـــر الخارجية 

الفرنســـي لـــوران فابيـــوس القادمـــة إلـــى الكويـــت لبحـــث هذه 

القضية».

الشيخ صباح اخلالد
وزير اخلارجية الكويتي

«الذين يستخدمون العنف والتهديد به والخطف إلمالء مستقبل 

اليمـــن يقومون بتقويـــض أمن جميـــع مواطني البلـــد ويعطلون 

التقدم السياسي الذي تحقق منذ 2011».

توبياس إيلوود
وزير شؤون الشرق األوسط باخلارجية البريطانية

«العــــراق يعمــــل كمحطـــة بنـزيـــن. نأخــــذ البتــــرول مــــن األرض 

ونشـــتـري كل مـــا هو ضـــروري  ونقوم بتســـديد المرتبات، وذلك 

غير جيد».

أحمد اجللبي
رئيس اللجنة املالية البرملانية العراقية

مليون دوالر في حساب 

ســـويـــســـري لــلــمــتــهــم 

فـــي قــضــيــة مــؤســســة 

التأمينات
395

زعيم التيار الصدري: املسلمون 

انشـــغلوا بأمور حياتية ونســـوا 

فلسطني واألندلس

◄



} تــل أبيب - قام شـــاب فلسطيني بطعن عدد 
من ركاب حافلة في وسط تل أبيب بسكني قبل 

أن تطلق الشرطة النار عليه وتصيبه.
وذكـــرت فـــرق اإلســـعاف أن 12 شـــخصا 
أصيبوا جراء تلقي معظمهم طعنات بالسكني 
بينما جرح آخرون في حالة الهلع التي سادت.
وهـــذا الهجـــوم هـــو األول في تـــل أبيب 
منـــذ 18 نوفمبـــر حـــني طعـــن فلســـطينيان 
إسرائيليني كانوا يصلون بكنيس يهودي في 
القدس، وأدى الهجـــوم آنذاك إلى مقتل أربعة 
إســـرائيليني وجرح ســـتة آخريـــن، وقد تبنت 

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني العملية.
وقالـــت املتحدثـــة باســـم الشـــرطة لوبـــا 
الســـمري إن الهجوم الـــذي وقع، صباح أمس 
األربعـــاء، أدى إلى إصابة خمســـة أشـــخاص 

بجـــروح بالغة وأربعة آخريـــن بجروح طفيفة 
مـــن دون أن توضـــح مـــا إذا كانـــوا أصيبوا 

جميعهم طعنا بالسكني.
وعقـــب العمليـــة ســـارع رئيس الـــوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامـــني نتانياهـــو إلى حتميل 
السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس 

املسؤولية.
وحّمـــل نتانياهـــو ”أبو مازن املســـؤولية 
عـــن التحريض ضد إســـرائيل وعـــن التوجه 
اخلطيـــر إلى احملكمة الدولية“، مشـــيرا أيضا 
إلـــى ”أن حركة حماس، شـــريكة أبو مازن في 
احلكومة، سارعت إلى الترحيب بهذه العملية 

اإلرهابية“.
وكان عزت الرشق، عضو املكتب السياسي 
حلركة حماس، كتـــب على صفحته على موقع 

التواصـــل االجتماعي ”فيســـبوك“ إن ”عملية 
الطعـــن الفدائية في تل أبيـــب عملية بطولية 
وجريئـــة“، مؤكـــدا أنها ”الـــرد الطبيعي على 

جرائم االحتالل وإرهابه ضد أبناء شعبنا“.
وشـــهدت األشـــهر األخيـــرة تصاعـــدا في 
عمليات الطعن التي نفذها فلسطينيون داخل 
األراضي الفلســـطينية، وأيضا في إســـرائيل 
بعـــد احلـــرب األخيرة علـــى غـــزة، وتصعيد 

االقتحامـــات اإلســـرائيلية للمســـجد األقصى 
فـــي القـــدس. كما تأتي بعد فشـــل الوســـاطة 
األميركيـــة التـــي قادهـــا وزيـــر خارجيتهـــا 
جون كيـــري للوصـــول إلى اتفاق ســـالم بني 
دفعت  والتي  واإلســـرائيليني،  الفلســـطينيني 
بالرئيـــس الفلســـطيني مدعوما بـــدول عربية 
إلى دق أبـــواب مجلس األمن واملطالبة بإنهاء 
االحتالل في أجـــل ال يتجاوز نهاية 2015، وقد 

جوبه الطلب الفلسطيني بالفيتو األميركي.
ويجد اإلســـرائيليون أنفسهم عاجزين عن 
درء مثـــل هذه الهجمـــات، باعتبـــار أنها تتم 
بشـــكل فردي وهي ال تتطلب ســـوى سكني أو 
أي آلة حادة، كما أن هذه الهجمات في الغالب 
تتم بقرار شـــخصي حتى وإن كان املخطط لها 

ينتمي ألحد التنظيمات الفلسطينية.

} دمشــق – كّثف النظام السوري من هجماته 
على املناطق التي يســـيطر عليها تنظيم الدولة 
اإلسالمية في شمال سوريا وشرقها، ويأتي ذلك 
فيما ينتظـــر البيت األبيض موافقة الكونغرس 
األميركي على توسيع عملياته العسكرية ضمن 
التحالف الدولـــي ضد التنظيم املتطرف في كل 

من سوريا والعراق.
وقـــام النظام مؤخرا بقصـــف جوي مكثف 
علـــى بلدة تل حميـــس في محافظة احلســـكة، 
شـــمال ســـوريا، التي يســـيطر عليها عناصر 
داعـــش، وســـط أنبـــاء عـــن قتلى بالعشـــرات، 

معظمهم من املدنيني.
اإلخبارية املعارضة إن  وقالت شبكة ”شام“ 
”القصف أدى إلى استشـــهاد أكثر من 90 مدنيا 
باإلضافة إلـــى 13 جثة متفّحمة لـــم نتمكن من 

التعرف على هوية أصحابها“.
ويشـــكل ســـالح اجلو نقطة قوة النظام في 
مواجهة املعارضة وتنظيم الدولة اإلســـالمية، 
ورغم املطالبات التركيـــة خاصة بفرض حضر 
جوي علـــى ســـوريا، إال أن الواليـــات املتحدة 

األميركية ترفض السير في هذا اخليار.
ويقول متابعون إن مكمن التصعيد النظامي 
ضد مواقع محســـوبة على داعش، يأتي نتيجة 
حالة الوهن العســـكري التي يشهدها التنظيم 
املتطرف جراء ضربات التحالف الدولي ملعاقله 

وطرق ومسارب إمداده بني العراق وسوريا.
فالتنظيم ومنذ انطالقـــة عمليات التحالف 
الدولـــي بـــات يشـــهد تراجعا ملحوظـــا، على 
األرض ويظهـــر ذلـــك جليـــا في عـــني العرب/ 
كوباني، شـــمال ســـوريا، التي بـــات معظمها 
حتت ســـيطرة األكـــراد، كما يســـجل املراقبون 
واحملللون العســـكرييون توقـــف متدد التنظيم 
في شرق البالد. وظهر تنظيم داعش في سوريا 
في نهاية العام 2012، وقد حقق توســـعا ملفتا 

خالل األشـــهر التي تلت ظهوره، حيث جنح في 
بسط سيطرته شـــبه الكاملة على محافظة دير 
الـــزور والرقة التي يطلق عليهـــا والية اخلير، 
فضال عـــن مناطـــق هامة في احلســـكة وحلب 

معلنا في 2013 ”اخلالفة“.
ويـــرى املتابعون أن الضعف املســـجل لدى 
داعـــش دفع النظـــام الســـوري إلى شـــن مثل 
هـــذه العمليـــات عليـــه ليظفر بتصدر مشـــهد 
قتال التنظيم، وللتســـويق لقدرته على القضاء 
على اإلرهاب في ســـوريا، في سياق محاوالته 

املسجلة مؤخرة ملغازلة املجتمع الدولي.
وتســـتعد الواليات املتحدة األميركية وعدد 
من الدول العربية واإلقليمية لتدريب املعارضة 
الســـورية مـــن أجـــل محاربـــة تنظيـــم الدولة 

اإلسالمية الذي بات الشغل الشاغل عامليا.
وخّصصت واشـــنطن أكثر من ألف عسكري 
أميركـــي لتدريـــب املعارضة، وســـط حتليالت 
تقول بأن ضخامة عدد هـــؤالء يدفع للقول بأن 
البيـــت األبيض يبدو أنه حســـم أمـــره باجتاه 
إرسال عدد من قواته لقتال داعش على األرض. 
وفي هذا السياق طلب الرئيس األميركي باراك 

أوبامـــا، من الكونغرس الســـماح له بتوســـيع 
العملية العسكرية ضد التنظيم املتطرف في كل 

من سوريا والعراق.
ويخشـــى األســـد من أن يكون املســـتهدف 
التالـــي بعد داعـــش، وهو ما دفـــع وفق بعض 
املتابعـــني، إلـــى اعتبـــار أن تكثيـــف القـــوات 
النظامية لعملياتها في مناطق سيطرة داعش، 
يأتي أيضا لقطع الطريق أمام إمكانية أن يكون 

هو التالي على قائمة املستهدفني.
وال يكتفـــي النظام مبغازلة املجتمع الدولي 
عبـــر محاربـــة داعـــش، بـــل أيضا مـــن خالل 
التســـويق لرغبته فـــي حل سياســـي للصراع 

الدائر في البالد من أكثر من أربع سنوات.
وفـــي هذا الصـــدد نفـــى وزيـــر اخلارجية 
الســـوري، وليد املعلم، أمس األربعاء، تخفيض 
مستوى الوفد احلكومي املشارك بلقاء موسكو 

املقرر إجراؤه أواخر الشهر اجلاري.
وقال املعلم، في حديث مـــع قناة اإلخبارية 
الســـورية احلكوميـــة ”لدينـــا توجيهـــات من 
الرئيس بشـــار األســـد بأن نبذل كل جهد ممكن 
إلجناح لقاء موســـكو.. ولم نرفض أي شخص 

وّجهت له الدعوة للمشاركة في مؤمتر روسيا“.
وتســـعى موسكو إلى إجراء مفاوضات بني 
احلكومة الســـورية واملعارضة، ودون شـــروط 
مسبقة، نهاية الشهر احلالي، موضحة أن هذه 

اللقاءات غير رسمية.
وفيما أعلنت احلكومة الســـورية موافقتها 
علـــى املشـــاركة فـــي اللقـــاء، رفـــض االئتالف 
السوري املعارض التحاور مع النظام السوري 
إال على مبدأ االنتقال السياســـي للسلطة وفق 
بنـــود جنيف واحـــد، كمـــا رفض ”تيـــار بناء 

املعارض من الداخل املشاركة. الدولة“ 
إلـــى ذلـــك حتتضـــن العاصمـــة املصرية، 
اليوم اخلميس، اجتماعـــات فصائل املعارضة 
الســـورية، من أجِل الوصول إلى صيغة اتفاق 
حول آلية للحل السياســـي لألزمـــة، والذي لن 
يكون له عالقة باجتماعات موسكو مع النظام.

ورغـــم التفـــاؤل إال أن هنـــاك مخـــاوف من 
تدخـــالت إقليميـــة وإمكانيـــة فـــرض إمالءات 
خارجية، السيما تركية، قد تعيق الوصول إلى 
اتفاق بني املعارضة، وفق ما صّرحت به مصادر 

من داخل هيئة التنسيق الوطنية لـ“العرب“.

األسد يستغل تراخي داعش في مسعى لإلجهاز على التنظيم
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أخبار

النظام السوري يسّرع في وتيرة استهدافه 
ملواقع تنظيم الدولة اإلسالمية الذي يشهد 
ــــــرة ضعفا عســــــكريا  في األشــــــهر األخي
واضحا جتّســــــد بتراجعه على األرض في 
عدة مناطق، وهو ما يشــــــكل فرصة للنظام 

السوري لتصدر مشهد قتاله.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قال قائد الجيش اللبناني، 
العماد جان قهوجي، إن الجيش 

عازم على منع امتداد اإلرهاب إلى 
لبنان ”مهما كلف ذلك“، معتبرا أن 
بالده ال يمكن أن تكون ضمن حلقة 
الصراع في منطقة الشرق األوسط.

◄  وصل إلى القاهرة الفريق طيار 
بريتسيوزا بيشيليا رئيس أركان 
سالح الجو اإليطالي، قادما على 
رأس وفد عسكري من روما، في 

زيارة إلى مصر يلتقي خاللها مع 
كبار المسؤولين العسكريين، لبحث 

آخر تطورات الوضع في المنطقة.

◄ قتل 7 مواطنين وأصيب ما 
ال يقل عن 25 آخرين بجروح في 
انفجار سيارة مفخخة بمنطقة 

عكرمة ذات الغالبية العلوية في 
حمص.

◄ أرسلت اليابان مبعوثا إلى 
األردن وهو وزير الدولة لشؤون 
الخارجية، ياسوهيدي تاكاياما، 
لمتابعة جهود الوساطة إلطالق 

سراح الرجلين اليابانيين األسيرين 
لدى داعش.

◄ خسر محمد مخلوف، خال 
رئيس النظام السوري بشار األسد، 

دعوى قضائية أقامها في محكمة 
االتحاد األوروبي، للتخلص من 

العقوبات األوروبية التي فرضت 
عليه.

◄ تجددت المظاهرات في نياال، 
عاصمة جنوب إقليم دارفور، 

على خلفية إقدام أحد عناصر 
ميليشيا الجنجويد الداعمة للقوات 

الحكومية، على قتل مواطن.

[ المعارضة تجتمع في القاهرة للخروج برؤية موحدة للحل في سوريا

باختصار

طفل سوري يلتقط صورا لغارات شنها طيران النظام بالقرب من العاصمة دمشق

عمليات الطعن الفردية تهز إسرائيل مجددا

} عامن - وجهت محكمة أردنية، أمس األربعاء، 
تهمـــا أولية بـ“التحريض علـــى مناهضة نظام 
احلكـــم“ لناشـــطني ينتميان جلماعـــة اإلخوان 
املسلمني، بحسب احملامي الذي يترافع عنهما.

اخلطيـــب  عبدالقـــادر  احملامـــي  وقـــال 
إن ”االدعـــاء العـــام فـــي محكمـــة أمـــن الدولة 
(عســـكرية)، وجـــه التهمة املذكورة للناشـــطني 
في احلراك الشـــبابي اإلسالمي، باسم الروابدة 
وثابت عساف، على خلفية منشورات لهما على 

مواقع التواصل االجتماعي“.
واعتبـــر اخلطيب أن ”محـــور التحقيق في 
قضية عســـاف والروابدة يأتي بعد حضورهما 
ملتقـــى احلراك الشـــعبي الذي عقدتـــه جماعة 
اإلخوان املســـلمني إلنشاء مظلة واحدة للحراك 

الشعبي السياسي في البالد، مؤخرا“.
وكانت األجهزة األمنية، قد اعتقلت عســـاف 
قبل أيام أمام مقر حلزب جبهة العمل اإلسالمي 
اجلناح السياســـي جلماعة اإلخوان في عمان، 
فيمـــا اعتقلت الروابدة أثنـــاء تواجده في أحد 

املناطق الشرقية من العاصمة.
وقـــد وجهت احملكمة، ســـابقا التهمة ذاتها 
لـ“عساف“ و“الروابدة“، إال أنها قامت بتعديلها 
لـ“إطالـــة اللســـان علـــى مقامات عليـــا“، وفق 
احملامـــي. واتهمت جماعة اإلخوان املســـلمني 
بعد اعتقال الناشـــطني، احلكومة باالســـتجابة 
إلمـــالءات خارجية للتضييـــق عليها من خالل 
االعتقاالت، فيما رفض املتحدث باسم احلكومة، 

محمد املومني، هذه االتهامات.
وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال 
واملتحدث باســـم احلكومة، محمد املومني، إن 
”األردن دولـــة قانون ومؤسســـات واالعتقاالت 
تكون ملن يتجـــاوز القانون؛ الذي يســـري على 

اجلميع“.
وهذه ليســـت املـــرة األولى التـــي يتم فيها 
توجيـــه تهـــم لناشـــطني وقيادات فـــي جماعة 
اإلخوان باستغالل وسائل التواصل االجتماعي 
الستهداف نظام البالد، وإلرباك عالقات األردن 

مع دول اجلوار.
وجديـــر بالتذكيـــر أن نائب املراقـــب العام 
جلماعة اإلخوان املســـلمني، زكي بني ارشـــيد، 
ما يزال معتقال إلى اآلن على خلفية تصريحات 
”عدائية“ ضـــد دولة اإلمـــارات العربية املتحدة 
على خلفيـــة إدراجهـــا للجماعة ضمـــن الئحة 
التنظيمات اإلرهابية، والتي كادت أن تتســـبب 

في أزمة بني البلدين.
وتتبنـــى قيـــادة جماعـــة اإلخـــوان خـــالل 
الســـنوات القليلة املاضية سياســـة التصعيد، 
ضد احلكومة واملوقف الرســـمي األردني بشكل 
عام من خالل التصريحات النارية التي تطلقها 
وكوادرهـــا من حـــني آلخر، والتـــي حتمل بعدا 
جتييشـــيا للشارع األردني، األمر الذي أدى إلى 

انقسامات في صفوفها.

 ناشطان في إخوان األردن 

متهمان بالتحريض على النظام

عزت الرشق:

 عملية الطعن الفدائية 

في تل أبيب عملية 

بطولية وجريئة

«البد أن يكون قرار الســـلم والحرب بيد الدولة اللبنانية حصرا، وندعو 
حزب الله إلـــى عدم املجازفة بأي خطوة متهـــورة، وإلى وضع مصلحة 

لبنان أوال».

نبيل دو فريج
وزير التنمية اللبناني

«حـــل قضايـــا الســـودان يكـــون إمـــا بالجلـــوس فـــي طاولـــة واحـــدة 
للمفاوضات أسوة بما حدث في جنوب أفريقيا، أو االنتفاضة الشعبية 

إلسقاط املؤتمر الوطني الحاكم».

فضل برمة
نائب رئيس حزب األمة السوداني

«األردن يواجـــه تحديـــات خارجيـــة وداخليـــة كبـــرى بســـبب األزمات 
السياســـية املحيطة به فـــي دول الجوار، والصراعـــات الدموية التي 

عصفت باملنطقة بعد انتشار ظاهرتي التطرف واإلرهاب».

سمير الرفاعي
رئيس الوزراء األردني السابق

} القاهرة - أعلنت، أمس األربعاء، لجنة حصر 
وإدارة أموال اإلخوان، التحفظ على أموال 906 
مـــن القيادات المختلفة التـــي تنتمي للجماعة، 
وأكدت رفع أســـماء خمســـة منهم بعد تقدّمهم 
بتظلمـــات على القرار، ليصبح عـــدد المتحفظ 

على أموالهم 901 قيادي.
وقـــال عـــزت خميـــس، رئيـــس اللجنة في 
مؤتمـــر صحفي، إنه جار التحفـــظ على أموال 
166 شـــخصا جديدا، موضحا أنـــه تم التحفظ 
علـــى 1137 جمعية، تم رفـــع 41 منها، والتحفظ 
على 89 مدرسة، تم رفع التحفظ على 7 مدارس، 
والتحفـــظ علـــى 28 مستشـــفى، وإدارة العـــدد 

بالكامل، وعلى 460 سيارة مملوكة لإلخوان.
وتحفظـــت لجنـــة حصر األمـــوال على 532 
شركة، وقامت اللجنة بإدارة 98 منها حتى اآلن، 
لكن هناك بعض المشـــاكل في إدارة الشركات، 
وتم التحفظ علـــى 328 فدانا و17 قيراطا، و520 
مقرا لحـــزب الحرية والعدالـــة و54 من مقرات 
الجماعة على مستوى الجمهورية، في مقدمتها 

مكتب اإلرشاد بالمقطم.
وتأتـــي عمليـــات التحفـــظ هـــذه تنفيـــذا 
للحكـــم القضائي، الصادر عـــن محكمة األمور 
المستعجلة بعابدين (وسط القاهرة)، وال يمكن 

للجنة أن تتخذ أي قرار إال بالعودة إلى قاضي 
التنفيذ.

وكانـــت قـــرارات التحفـــظ علـــى األموال، 
قـــد أثـــارت ردود فعـــل متباينة في األوســـاط 
السياســـية، حيـــث اعتبرت في نظـــر البعض 
ضربـــة قوية للجماعـــة، لمنع تمويـــل عمليات 
العنف وتسيير المظاهرات، في حيت اعتبرها 
آخـــرون أنهـــا تحمل أضـــرارا علـــى االقتصاد 
وحقوق العاملين في شـــركات تابعة لإلخوان، 
وقـــد نجحت اللجنـــة في إدارة األمـــوال خالل 
الفترة الماضية، ومنعت حدوث انهيارات لعدد 

كبير من الشركات.
وفي رد منه على الشكوك التي تحيط بدور 
اللجنـــة فـــي ظل اســـتمرار عمليـــات اإلرهاب، 
أكد المستشـــار عزت خميـــس أن اللجنة تحكم 
الســـيطرة بالفعل على األموال التي تم التحفظ 

عليها.
ويأتي اإلعـــالن عن الخطـــوات التفصيلية 
لحصر أمـــوال اإلخوان، في ســـياق سياســـي 
ســـاخن، بدأت تلـــوح فيه تهديـــدات من جانب 
اإلخوان لتســـيير تظاهرات في الذكرى الرابعة 
لثـــورة 25 يناير، األمر الذي هـــدف إلى تطمين 
المواطنيـــن بأن قـــوة الجماعـــة المادية تحت 

الســـيطرة، بصورة ال تدعو للقلـــق. وقبل أيام 
قليلـــة من حلـــول ذكرى الثورة 25 يناير، نشـــر 
التابع لجماعة اإلخوان، خطابا  موقع ”رسالة“ 
لجمعة أمين نائب مرشد الجماعة، دعا فيه إلى 

الجهاد بالنفس والمال. من جهة أخرى، أصدر 
تحالف دعم اإلخوان بيانا، حّرض فيه عناصره 
على التظاهر، األحد المقبـــل، الموافق للذكرى 

الرابعة لثورة 25 يناير.

اللجنة املختصة تعلن التحفظ على أموال 901 من قيادات جماعة اإلخوان

السلطات املصرية تحكم قبضتها على مصادر تمويل اإلخوان

إقليميـــة  مـــن تدخـــالت   مخـــاوف 

وإمكانيـــة فرض إمـــالءات خارجية، 

والسيما تركية، قد تعيق الوصول 

إلى اتفاق بني أقطاب املعارضة

◄



} باريــس - أعلـــن رئيس الوزراء الفرنســـي، 
إميانويـــل فالس، أمس األربعاء، عن حزمة من 
القـــرارات احلكومية العاجلـــة ملكافحة ظاهرة 
اإلرهـــاب املقرون بالتشـــدد اإلســـالمي، وفقا 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكشـــف فالس خالل مؤمتـــر صحفي عقب 
اجتمـــاع ملجلس الوزراء في قصـــر اإليليزيه، 
عن إجراء يقضي بزيادة أعداد أفراد األمن من 
خالل توفير ما يقارب الــــ2700 وظيفة جديدة 

مبختلف األجهزة األمنية واالستخباراتية.
ولتعزيز فاعليـــة كافة تلك األجهزة األمنية 
خالل السنوات الثالث القادمة، أي قبل انتهاء 
الفترة الرئاسية لفرانسوا هوالند، فإن حكومة 
فالس ســـتعمل علـــى تخصيـــص حوالي 425 
مليـــون يـــورو للتصـــدي لإلرهـــاب، وذلك من 
خالل اإلنفاق علـــى التوظيف وحتديث أنظمة 
املعلوماتية والتجهيزات املتمثلة في األسلحة 
والســـترات الواقية من الرصاص وغيرها من 

املستلزمات الضرورية.
وفـــي خضـــم تصريحاتـــه، شـــدد رئيس 
الوزراء الفرنسي على ضرورة مراقبة حوالي 
ثالثة آالف شـــخص في ظل مكافحة اإلرهاب، 
مـــن بينهـــم قرابـــة 1300 فرنســـي أو أجنبي 
يعيشـــون في البالد ممن يشـــتبه في تورطهم 

في األحداث الدامية في سوريا والعراق.
وألول مرة تقوم حكومة فرنســـية باعتماد 
هذه احلزمة من القـــرارات للتصدي للمخاطر 
اإلرهابيـــة والتـــي جـــاءت بعد أقـــوى هجوم 
ملسؤول فرنسي قبل أيام حينما وصف، فالس، 
األحيـــاء الفرنســـية بأنها تعانـــي من مرض 
العنصريـــة واخلالفات اإلثنيـــة واالجتماعية 

الذي خلفته احلكومات الفرنسية املتعاقبة.
ومـــن املتوقع أن يعلن الرئيس الفرنســـي 
في وقت الحق إجراءات ســـتتخذ على ما يبدو 

في مجال الدفاع والسياســـة اخلارجية للبالد 
فـــي املرحلة القادمـــة التي ســـيكون محورها 
باألســـاس مواصلة احلرب على تنظيم داعش 
املتطرف واحلد من ســـفر جهاديـــني جدد إلى 

سوريا.
ويـــرى سياســـيون أنـــه بهـــذه اخلطـــوة 
ميكن ســـد جزء من الثغـــرات التي طالت قوى 
الشـــرطة واجليش وأجهـــزة مكافحة االرهاب 
وكذلك االســـتخبارات املتهمة باملسؤولية عن 
تقاعســـها فـــي مراقبة اجلهاديـــني واملؤيدين 
للجماعـــات املتطرفـــة خالل الفتـــرة املاضية، 
ولكـــن في املقابل فإنه ســـد جميع ما ميكن من 

ثغرات يتطلب جهودا أوروبية موحدة.

وكان وزيـــر الداخليـــة، برنـــار كازنـــوف، 
حتـــدث، االثنني املاضي، عن وســـائل إضافية 
ســـتمنح لألجهـــزة األمنيـــة ولتعزيـــز أجهزة 
االســـتخبارات، فضال عـــن تخصيص األموال 
أمـــام التهديـــدات التـــي وصفهـــا بـ”متغيرة 

الشكل“.
ويتزامـــن ذلـــك مـــع اســـتعداد املفوضية 
األوروبية لإلعالن عن خططها لتحفيز التعاون 
في االحتاد األوروبي الذي قرر، في وقت سابق 
هذا األسبوع، إشراك الدول العربية وتركيا في 

جهود مشتركة ملكافحة هذه املشكلة.
وقـــال نائـــب رئيـــس املفوضيـــة، فرانس 
تيمرمانـــز، في مؤمتر صحفي، أمس، ”إذا قال 
لنـــا البرملان إنه من الضروري إجراء تعديالت 
في مقترحات املفوضية فنحن مستعدون لبدء 

مناقشات“.
وبالرغـــم من عالقات فرنســـا احلساســـة 
مؤخـــرا مـــع بلجيكا بســـبب عجزهـــا املالي، 
تعتمد باريس هـــذه املرة على دعم األوروبيني 
الذيـــن رفعـــوا جميعـــا مســـتوى التأهب إلى 
أقصى احلـــدود، فمنذ هجمـــات باريس نفذت 

عمليات ملكافحة اإلرهاب فـــي بلجيكا وأملانيا 
واليونان بشكل خاص.

وقـــد يزيد مـــن صعوبة املهمة الفرنســـية 
خصوصـــا فـــي املرحلة القادمـــة ملكافحة هذه 
الظاهـــرة مـــا كشـــفه تقريـــر لالســـتخبارات 
الفرنســـية الـــذي أشـــار إلـــى ارتفـــاع عـــدد 
الفرنســـيني املنضمني إلـــى تنظيمات جهادية 
من 555 شـــخصا في يناير العـــام املاضي إلى 
حوالي 1281 فرنســـيا حتى منتصف الشـــهر 
احلالـــي وهو ما يعنـــي ارتفاعا بنســـبة 130 

باملئة.
إلى ذلـــك، أفادت عدة مصـــادر في مجلس 
الوزراء، لم تكشـــف عـــن هويتها، أن احلكومة 
قـــد تؤيد مقترحـــا قدمته املعارضـــة اليمينية 
ودعمتـــه األكثرية االشـــتراكية فـــي اجلمعية 
الوطنية (البرملان) بإقرار عقوبة تســـمى ”عدم 

األهلية الوطنية“.
احلكومـــات  لسياســـة  العـــام  والهـــدف 
الفرنســـية املتعاقبة يكمن فـــي احلفاظ ألطول 
فترة ممكنة على منـــاخ الوحدة الوطنية الذي 
رفع بشـــكل ملحوظ منذ الهجمات شـــعبية كل 
من هوالند وفالس، لكن هذا املوضوع حساس 

خصوصا إذا ما مت التعرض إلى املهاجرين.
وكان فالـــس قد أشـــار، الثالثـــاء، إلى أن 
اضطرابـــات عام 2005 ال تزال وصمتها ظاهرة 
اليوم وأســـبابها الوضع املتـــردي للضواحي 

واألحياء العشوائية. 
وحسب مراقبني فإن القصور الذي تعاني 
منـــه ضواحي باريـــس دفع ببعض الشـــباب 
الفرنسيني إلى االنحراف واتباع نهج متطرف 
ســـواء من خالل االلتحـــاق بجماعات متطرفة 
فـــي اخلارج أو بتنفيذ عمليـــات انتحارية في 
الداخل، وهو مـــا أدى بدول االحتاد األوروبي 
أيضـــا إلـــى االعتراف بـــأن ظاهـــرة املقاتلني 
األجانـــب فـــي ســـوريا والعراق ســـاهمت في 

انتشار اإلرهاب. 
ومع اإلعالن عن كل تلك القرارات، تتواصل 
التحقيقات حول هجمات باريس، حيث يعكف 
احملققون على التركيز على املتهمني مبساعدة 
األخويـــن ســـعيد وشـــريف كواشـــي منفذي 

الهجوم على صحيفة شـــارلي إيبدو الساخرة 
وشريكهما املفترض أحمدي كوليبالي.

وبالتوازي مع ذلك وجه اإلدعاء الفرنســـي 
االتهـــام إلـــى أربعة أشـــخاص اعتقلـــوا في 

وقت ســـابق يعتقد بأنهـــم على عالقة مبنفذي 
الهجمات، في وقت تنتظر فيه فرنســـا استالم 
فريتز جولييواكني البالغ من العمر 28 عاما من 

بلغاريا لصلته بتلك العملية.
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} واشــنطن - طالب الرئيس األميركي، باراك 
أوباما، الكونغرس مبنحه تفويضا الستخدام 
القوة العســـكرية ضد تنظيم ما يسمى الدولة 
اإلسالمية املتشـــدد، وهو ما ميكنه من اتخاذ 
إجراءات حملاربة التنظيـــم املتطرف برا، دون 

الرجوع إليه.
وقال أوبامـــا خالل خطاب ”حالة االحتاد“ 
الســـنوي الـــذي ألقاه مســـاء، الثالثـــاء، أمام 

جلســـة موحدة للكونغرس األميركي بغرفتيه 
النواب والشـــيوخ ”اجعلوا العالم يشهد على 
أننـــا متحدون في هذه املهمة عن طريق مترير 

قانون لتخويل استخدام القوة ضد داعش“.
كمـــا أكـــد الرئيـــس األميركـــي أن احلرب 
على داعش ستســـتغرق وقتا، ولكن مصيرها 
النجـــاح، مشـــددا على أنـــه ســـيوفر إلدارته 
اخليارات املمكنة التـــي حتتاجها للقيام بذلك 

اإلجراء، على حد تعبيره.
ويأتـــي خطـــاب أوبامـــا الســـنوي الـــذي 
شـــرح فيه سياســـاته التي ســـينتهجها خالل 
العـــام اجلاري ورؤيته حلـــث الكونغرس على 
اســـتصدار التشـــريعات التي يتطلبها تنفيذ 
تلك السياســـات في وقت يشـــن فيـــه حلفاؤه 

األوروبيون حمالت أمنية واسعة ضد مؤيدي 
التنظيم وغيره من احلركات املتطرفة.

واألربعـــون  الرابـــع  وقـــد أدان الرئيـــس 
للواليات املتحـــدة العداء للســـامية الذي عاد 
إلـــى الظهور في بعض مناطـــق العالم واصفا 
إياه بأنه شـــيء يبعث على األسف، في إشارة 
إلـــى اخللط بني الديـــن اإلســـالمي والتطرف 
باسم اإلســـالم، رافضا في الوقت ذاته األفكار 

النمطية العدائية عن املسلمني.
ويـــرى العديـــد مـــن احملللـــني أن مكافحة 
اإلرهاب باتت أولوية قصوى للواليات املتحدة، 
لـــذا فإنه من املتوقع أن مينـــح الكونغرس ذو 
الغالبيـــة اجلمهورية تفويضـــا جديدا إلدارة 
أوباما لشن حرب مكتملة املعالم ضد التنظيم، 

خصوصـــا بعدما طـــال إرهابـــه أوروبا، على 
الرغم مـــن أن العديد من أعضـــاء الكونغرس 

يرفضون بشدة اإلقدام على تلك اخلطوة.
وكان البيـــت األبيـــض، قـــد أعلـــن قبـــل 
أكثـــر مـــن أســـبوع، عـــن أن الرئيـــس أوباما 
ملتزم مـــع الكونغرس بوضـــع تفويض لقتال 
تنظيـــم داعش، وذلك لتجنب املشـــاحنات بني 
اجلمهوريـــني والدميقراطيني ولعـــدم إضاعة 

الوقت في اتخاذ هذه اخلطوة.
وتقود إدارة البيت البيض منذ أغســـطس 
املاضي حربا ضد داعش في العراق وسوريا، 
معتمـــدة فـــي ذلـــك علـــى تخويلـــني منحهما 
الكونغرس للرئيس األميركي الســـابق، جورج 

دبليو بوش، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

ــــــى هجمات باريس، جمعت فرنســــــا قواها عبر اعتمادها سلســــــلة من  بعد أســــــبوعني عل
اإلجراءات واملشاريع للتصدي آلفة اإلرهاب التي طالت عدواها دوال أوروبية عديدة بهدف 
مواجهة احتمال وقوع هجمات جديدة على أراضيها في املســــــتقبل، وسط حراك أوروبي 
غير مسبوق بغية تعزيز التعاون ملقاومة التطرف الذي بات مستشريا في كل أنحاء العالم.
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فرنسا تتخذ إجراءات عاجلة لسد الثغرات األمنية في مكافحة اإلرهاب

أوباما يطالب الكونغرس بتفويض استخدام القوة البرية ضد داعش

 [ استحداث 2700 وظيفة جديدة في أجهزة األمن [ تخصيص 425 مليون دوالر لتعزيز فاعلية التصدي للتطرف

مجابهة التطرف واإلرهاب في فرنسا تبدأ من بوابة دعم مختلف األجهزة األمنية

◄ نقلت إذاعة صوت روسيا، 
األربعاء، عن مصدر في الخارجية 

األميركية أن واشنطن ما زالت 
تعارض توريد إيران لمنظومات 

دفاع جوي صاروخية روسية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع األفغانية، 
أمس، عن مقتل 23 مسلحا من 

طالبان على األقل وجنديين اثنين 
خالل عمليات عسكرية استهدفت 

الحركة.

◄ هددت كوريا الشمالية، األربعاء، 
بالقيام بـ“إجراءات دفاعية 

طالما أن سول وواشنطن  مضادة“ 
تصران على إجراء مناورات 

عسكرية مشتركة في مارس القادم.

◄ دعت اليابان، أمس، الواليات 
المتحدة ودوال أوروبية وشرق 

أوسطية إلى المساعدة في إنقاذ 
رجلين يابانيين يحتجزهما تنظيم 

داعش المتطرف في سوريا.

◄ ذكر موقع ”سايت“، األربعاء، 
أن ناصر بن علي األنسي القيادي 
بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب 

دعا مناصريه إلى شن هجمات 
فردية في الغرب.

◄ أفادت تقارير، أمس، أن سفينة 
التجسس الروسية (اس اس 

في175- فيكتور ليونوف) التابعة 
ألسطول الشمال وصلت إلى هافانا 
عشية لقاء دبلوماسي تاريخي بين 

كوبا وأميركا.

◄ رفضت محكمة هولندية، 
أمس األول، تسليم صابر خان 

أحد قياديي تنظيم القاعدة إلى 
الواليات المتحدة خشية تعرضه 

للتعذيب.

باختصار

ــــرون أنـــه بــهــذه  ســيــاســيــون ي

الــحــزمــة مــن اإلجـــــراءات يمكن 

سد جزء بسيط من الثغرات في 

األجهزة األمنية

◄

أخبار

 جهاديا فرنسيا مع 

داعش حسب آخر 

إحصائيات لالستخبارات 

الفرنسية
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«اإلرهـــاب هو التحدي األكبر للمجتمع الدولي، إلى درجة أنه بات 

مصدر قلق كبير ألوروبا، لذلك علينا جميعا الســـعي إلى إيجاد 

استيراتيجية شاملة ملواجهة هذا التهديد». 

خوسيه مانويل غارثيا
وزير اخلارجية اإلسباني

«إيـــران تدين اإلرهاب والعنف والتطـــرف تحت ذريعة الدفاع عن 

األديان، فضال عن الشتائم والتكفير وإثارة مشاعر أتباع الديانات 

األخرى باسم الدفاع عن الحرية». 

حسن روحاني
الرئيس اإليراني

«وحـــدة األراضي األوكرانية هي أولوية مطلقة بالنســـبة إلي وإلى 

العالـــم أيضا، ولكن في نفس الوقت، أنا على وعي تام بأنه ال يوجد 

حل عسكري لهذا الصراع».

بيترو بوروشينكو
الرئيس األوكراني

إيمانويل فالس:

البد من مراقبة تحركات 

3 آالف متطرف يعيشون 

بيننا بجدية أكبر

باراك أوباما:

لنكن متحدين مع العالم 

في محاربتنا لتنظيم 

الدولة اإلسالمية

البرملان التركي يرفض 

مالحقة وزراء أردوغان

فظائع بوكو حرام تزيد من معاناة الالجئات النيجيريات في تشاد بعد أن هربن من جحيم الجماعة املتطرفة

التركـــي عـــن  البرلمـــان  امتنـــع  } أنقــرة - 
الموافقة على إحالة أربعة وزراء ســـابقين في 
حكومـــة رجب طيـــب أردوغان بتهمة الفســـاد 
إلـــى المحاكمة وذلك في أعقاب جلســـة عقدت 
في وقت متأخر، الثالثاء، حســـب وكالة أنباء 

األناضول.
وجاء التصويت في البرلمان الذي يهيمن 
عليه حـــزب العدالة والتنمية الحاكم بعد قرار 
مماثل اتخذته إحدى اللجان البرلمانية الشهر 

الجاري بعد ضغط من الرئيس التركي.
وينهي هذا اإلجراء كل القضايا المرفوعة 
ضد وزيـــر االقتصـــاد ظفر كاجاليـــان ووزير 
الشـــؤون األوروبية أجيميـــن باجيس ووزير 
البيئـــة أردوغـــان بايراكتار ووزيـــر الداخلية 

معمر جولر.
قـــد  الســـابقون  األربعـــة  الـــوزراء  وكان 
استقالوا من مناصبهم عقب انكشاف فضيحة 
الفساد في منتصف ديسمبر 2013، كما أسقط 
أحد ممثلي اإلدعاء، الشـــهر الماضي، بشـــكل 
رســـمي جميـــع االتهامـــات ضد المســـؤولين 

الحكوميين ممن لهم صلة بالتحقيق.
يذكـــر أن تقارير تحدثت عـــن إبرام صفقة 
بين الوزراء وأردوغـــان تقضي بعدم إحالتهم 
إلـــى المحاكمة في مقابل عـــدم جر بالل نجل 

أردوغان إلى المحاكم.



} القاهــرة - تصاعد حدة اإلرهاب في املنطقة 
العربية، وضع الكثير من الدوائر السياســـية 
واألمنيـــة فـــي مفترق طـــرق، وفـــرض عليها 
ضرورة التعامل بديناميكية مع هذه املســـألة؛ 
مثلما وضع جامعة الدول العربية أمام موقف 
مصيري يحّدد مســـتقبلها كمصدر قرار عربي 

سيادي.
التراخـــي والتقاعس والتهاون والكســـل، 
الذي كان ســـائدا لم يعد مقبوال، فعدم مواجهة 
التحديـــات التي متر أمام أعني اجلميع، يعني 
القضاء على كثير من الركائز التي يقوم عليها 
األمـــن القومي العربي، لذلـــك أخذت اجلامعة 
العربيـــة على عاتقهـــا مؤخرا دراســـة قضية 
اإلرهاب من جوانب نظريـــة مختلفة، أمال في 
الوصـــول إلى صيغـــة تضع حدا للســـخونة 
املخيفة، التـــي يحاصر بها اإلرهـــاب املنطقة 

العربية.
لـــم يعد هـــذا اإلرهاب محصـــورا في دولة 
بعينها، بل جنونه يالمـــس الكثير من الدول، 
وميتّد من ســـوريا إلى اليمن وليبيا والعراق، 
مرورا مبصـــر وتونس والســـعودية، وهو ما 
وضـــع اجلامعة العربية، فـــي موقف غاية في 
الصعوبـــة. ومع أنها أخفقـــت في وقف نزيف 
دمـــاء عربيـــة كثيـــرة، إال أن البعـــض ال يزال 
يتمســـك بأهداب األمـــل، على األقـــل بصورة 
ميكن أن تعطي دفعة معنوية، حتى تســـتفيق 

من كبوتها.
مشـــكلة اجلامعـــة العربية الدقيقـــة، أنها 
عندمـــا أرادت إصـــالح نفســـها واالســـتفاقة، 
أمســـكت مبلـــف اإلرهـــاب احليـــوي، وقّررت 
دخول هذا االختبار، عندما عقدت سلســـلة من 
االجتماعـــات في هذا الســـياق، مؤخرا، وكان 
اجتماع مجلـــس وزراء اخلارجية الطارئ في 
القاهـــرة في 15 يناير اجلـــاري، نقطة في بحر 

اإلرهاب الذي قررت الغطس فيه.
كّلف وزراء اخلارجيـــة العرب، في قرارهم 
الصادر في 7 ســـبتمبر املاضي، نبيل العربي، 
األمني العام للجامعة العربية، بإعداد دراســـة 
شـــاملة واقتراح خطوات عملية قابلة للتنفيذ، 
وطـــرح أســـباب ظاهـــرة اإلرهـــاب واحللول 
العمليـــة ملواجهتها. وبالفعل أعّدت الدراســـة 
وفـــق خبـــراء مختصني فـــي مجـــال مكافحة 
اإلرهاب، ومت إرســـالها إلى وزراء اخلارجية، 
وطلـــب منهم األمـــني العام أن تبـــدي كل دولة 
رؤيتها ومالحظاتها بخصوص ما ّمت التوصل 

إليه.
محمد باباه، رئيـــس فريق اخلبراء العرب 
املختصـــني مبتابعة قضايـــا اإلرهاب، وممثل 
موريتانيا، باعتبارها رئيس مجلس اجلامعة 
في دورتـــه احلالية، قـــال إن اجتماع اخلبراء 
فـــي 8 يناير اجلاري، جاء تنفيذا لقرار مجلس 
اجلامعـــة العربيـــة رقـــم 7804 الصـــادر في 7 

ســـبتمبر املاضي حول صيانـــة األمن القومي 
اإلرهابيـــة  اجلماعـــات  ومكافحـــة  العربـــي 
املتطرفـــة، ومت إعداد دراســـة مـــن قبل خبراء 
مختصني كلفوا بالبحث عن وســـائل للتصدي 
لهذه اجلماعـــات، ووضع اقتراحـــات محددة 

وإجراءات عملية الجتثاث جذورها.

قوة تدخل عربية مشتركة

املناقشـــات واملداوالت التي جرت بإشراف 
اجلامعـــة العربيـــة، تطرقت إلـــى موضوعات 
شـــتى، وبدأت فتح ملفات تعلـــم غالبية الدول 
العربيـــة أنهـــا ال تســـتطيع تفعيـــل بعـــض 
حلولها على األرض، حتـــى لو كانت الوثائق 
والنصـــوص موجـــودة فـــي األدراج القدمية 

للجامعة.
مـــن ذلـــك، مطالبة أحمد املشـــرقي، رئيس 
جلنة الشؤون السياســـية واخلارجية واألمن 
القومـــي بالبرملان العربي، إلى ضرورة تفعيل 
مجلس الســـلم واألمن العربـــي ودعا في أحد 
تصريحاتـــه إلى توظيف آليـــة الدفاع العربي 
املشـــترك، وإيجـــاد آلية عمليـــة ملواجهة هذه 

الكارثة.
وحذر مـــن التدخل األجنبـــي ”الال عربي“ 
فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب، حتى ال يعطـــي هذا 
التدخل مشروعية للجماعات املتطرفة، مطالبا 
الدول العربية أن تأخذ بأيديها هذه املواجهة 
الشـــاملة، خاصـــة أن اإلرهـــاب أصبحـــت له 
تنظيمات إقليميـــة مرتبطة بتنظيـــم مركزي، 
وله مؤسســـات ومســـتقر علـــى األرض، وأقر 
ميزانية (داعش)، وهذا يعني ارتفاع مستوى 
التهديدات إلى حد غير مســـبوق، ما يؤكد أن 

الدول العربية كلها مهددة باإلرهاب.

قضيـــة التدخل العربي والدفاع املشـــترك 
ومجلس الســـلم واألمن، تظل دائما متوارية، 
ويتم التلويح بها عندما تشتد احملن العربية. 
وتفجرت مؤخرا خالفات واسعة، فمن يفكرون 
بطريقـــة نظرية، وجـــدوا ضالتهـــم للمزايدة 
السياسية، وإحراج البعض، بل وحشرهم في 
زاوية ضيقة، وتصويرهم كمن يرفض التعاون 
املشـــترك، ومن يفكرون بطريقة عملية، وجدوا 
صعوبـــة فـــي تطبيـــق أي بند من بنـــود هذه 
االتفاقيـــة، ألن اخلالفات فـــي معظمها بينية، 
وفي شـــقها اآلخر محليـــة، تقوم بني جماعات 
وميلشـــيات تتقاتل أو تتنازع على الســـلطة، 
والعدو الذي ميارس اإلرهاب، يلتحف أحيانا 

بأردية رسمية.
اجلامعة العربية أمســـكت بزمام املبادرة، 
وجتـــرأت ولوحـــت برغبتها في تشـــكيل قوة 
تدخل عربية مشـــتركة لدحر اإلرهاب، وأعدت 
دراسة ضمنتها هذا االقتراح، وعرضها األمني 
العـــام أمـــام االجتمـــاع غير العـــادي ملجلس 
اجلامعة العربية يوم 15 يناير احلالي، مشددا 
علـــى أهمية عقد اجتماع عاجل ملجلس الدفاع 
العربـــي املشـــترك (وزراء اخلارجيـــة العرب 
ووزراء الدفاع) لبحث إمكانية تشـــكيل قوات 
التدخل العســـكري العربـــي واآلليات الالزمة 
والقانونية،  السياســـية  ومرجعياتها  لعملها 
ووسائل تنظيم عملها وتشكيالتها العسكرية 

والدول األعضاء واملساهمة فيها.
مراقبـــون، قالـــوا لـ“العـــرب“ إن املقصود 
بهذا االقتراح الذي حوته الدراسة التمهيد 
لتشـــكيل نواة لقوة للتدخل في بعض 
األزمـــات العربيـــة، خاصة ســـوريا 
الســـورية  لألزمـــة  وألن  وليبيـــا، 
خصوصيـــة إقليميـــة ودولية، فقد 
ال تستطيع أي قوة عربية مبفردها 
وبقيـــت  عســـكري،  بـــدور  القيـــام 
التلميحات تـــكاد تكون منصبة على 
ليبيا، السيما أن اجلامعة العربية، إبان 
عهد عمرو موســـى، األمني العام الســـابق، 
منحـــت قوات حلـــف الناتو الضـــوء األخضر 
للتدخل في األراضي الليبية، واملســـاهمة في 

إسقاط نظام معمر القذافي.
كمـــا أن املبادرة السياســـية التي أطلقتها 
مصـــر، حتت مظلـــة اجلامعـــة العربيـــة، في 
أغســـطس املاضي، تتعثر وتواجه مشـــكالت 
جمة، وأضحت بحاجة لـــذراع إقليمية لتنفيذ 
بنودهـــا، على ضـــوء التجاذبـــات احلادة بني 
وهواجس  احملليـــة،  واجلماعـــات  الفصائـــل 

بعض الدول املجاورة، فاجلزائر مثال تعارض 
أي تدخل عسكري، عربي أو غير عربي، وترى 
أن احلل السياسي الذي يشمل جميع األطياف 
هـــو املقبول، األمر الذي جعـــل اجلزائر تعزف 
بشـــكل منفرد عـــن بقية الـــدول العربية، ووّلد 
حساسيات بينها، ال تزال مكبوتة، حيث تعتقد 
القاهرة في ضرورة تنحية القوى وامليلشيات 
املسلحة من أي مصاحلة سياسية، فيما يبدو 
موقف اجلزائر ملتبسا، حيث تدعو إلى حوار 
ليبـــي يجمـــع اجلميع مبـــا فيهـــا اجلماعات 
اإلســـالمية املســـّلحة، في خطوة ال تتماشـــى 
وسياسة اجلزائر احملاربة لهذه اجلماعات في 

الداخل.
املفارقـــة أن أي تدخـــل عربـــي فـــي ليبيا، 
بدال مـــن أن يزيد التالحـــم والتقارب، ويعطي 
مبررا مشـــروعا للذراع العســـكرية املشـــلولة 
منذ تأسيســـها، قد يكون ســـببا في املزيد من 
الفرقـــة واخلالف ورمبا التناحر، فوســـط عدم 
وجود رؤية عربيـــة موحدة حيال ليبيا، ميكن 
أن تنشـــب مواجهـــات أمنية مباشـــرة أو غير 
مباشـــرة. ومـــا يجري اآلن فـــي ليبيا في جزء 
منه، حـــرب بالوكالة تديرهـــا دول عربية عدة 
ضد بعضها، وهي إحدى النكبات التي عطلت 
وســـوف تعطل احلل في ليبيـــا، كما أن هناك 

ميلشيات تعمل حتت مظالت رسمية.
هنـــا دعت دراســـة اجلامعـــة العربية، إلى 
النظـــر فـــي مـــدى فاعلية سياســـات إنشـــاء 
مجموعات محلية وتدريبها وتسليحها، نظرا 
للمخاطر األمنية واســـعة النطاق التي متثلها 
هذه السياسات، على املديني املتوسط والبعيد 
واالعتمـــاد في مقاومـــة اإلرهاب علـــى القوة 
املســـلحة النظامية. مبعنى أن خبراء اجلامعة 
أدركوا خطورة املوقف، ووضعوا أيديهم على 
أحد مكامن الداء، لكن جتاهلوا التشـــديد على 
الدواء الالزم، وحتديد أسماء الدول التي تقوم 

بهذا الدور.
الدراســـة لم تغفل الدور السياسي، وحثت 
علـــى أهمية القيام بتحرك دبلوماســـي نشـــط 
وفعـــال مـــع دول اإلقليـــم واملجتمـــع الدولي، 
لتقدمي الدعم واملســـاندة إلنشـــاء قوة التدخل 
العســـكري العربية والتنسيق مع دول اإلقليم 
واملعلومـــات  اللوجيســـتي  الدعـــم  لتقـــدمي 
االستخباراتية، مبا يتيح لقوة التدخل العربي 

العمل في بيئة مواتية وصديقة.

وأكـــدت على التزام الـــدول العربية بتولي 
مســـؤولية الدفاع عن األمـــن القومي للمنطقة 
العربيـــة، والقيام بواجبهـــا للحفاظ على أمن 
املنطقة وإيجاد الوســـائل املناسبة التي تكفل 
لها دحر اإلرهاب وهزميته، واســـتعادة السلم 
واالســـتقرار في املنطقة، وإيجاد اآلليات التي 
تتبع إنشـــاء نظام تعاون أمني عربي شـــامل 
يصون األمن والســـلم العربيْني من التهديدات 

الداخلية واخلارجية.
وطالبـــت بالعمـــل علـــى إيجـــاد تســـوية 
سياســـية شـــاملة للصراعـــات احملتدمـــة في 
املنطقة العربيـــة، وعلى نحو خاص في الدول 
األعضاء التي تشهد نزاعات مسلحة، وإطالق 
عمليـــة سياســـية كبـــرى لتحقيـــق املصاحلة 
الوطنيـــة والوفـــاق االجتماعـــي، مبـــا يحول 
دون اســـتفحال اإلرهاب وتناميـــه، على نحو 
يهـــدد األمن القومي العربي، ويعرض الســـلم 
االجتماعي ووحدة النسيج االجتماعي للخطر.

السياســـات  تقييـــم  إلـــى  أيضـــا  دعـــت 
واالســـتراتيجيات واالتفاقيـــات العربية ذات 
الصلة مبقاومة اإلرهاب، كذلك إصالح اآلليات 
املؤسسية املعنية بالتعامل مع الفكر املتطرف 
اســـتراتيجية  ووضع  اإلرهابية،  واملنظمـــات 
شـــاملة تتســـم بالفاعليـــة والقـــدرة، من أجل 
إنهـــاء التهديـــدات املاثلة علـــى األمن القومي 
العربـــي والتعامـــل معهـــا على نحو حاســـم 
ينهـــي وجودهـــا واآلثار املترتبـــة عليها، وأن 
تأخـــذ االســـتراتيجية بعني االعتبـــار اخلطط 
املســـتقبلية طويلـــة األمـــد التي متنـــع ظهور 
الفكر املتطرف، أو أي مظهر من مظاهر العنف 
املســـلح الذي يهدد األمن واالستقرار والسلم 

األهلي.

تقييم ومراجعة

لم تكن اتفاقية الدفاع املشـــترك يوما محل 
جاذبيـــة لكثير مـــن الدول، للعمـــل على تنفيذ 
بنودها، مـــع أن هناك أزمـــات كبيرة تعج بها 
املنطقة العربية، لذلك أكدت الدراســـة ضرورة 
القيـــام بعملية تقييم شـــامل ومراجعة جتربة 
الدفـــاع العربي املشـــترك وعلـــى نحو خاص 
جتربـــة قيادة األركان املشـــتركة والســـلبيات 
التـــي رافقت إنشـــاءها والعوامـــل، التي أدت 
إلى توقفها عـــن العمل كآليـــة عربية لصيانة 

األمـــن القومـــي، فـــي إطـــار منظومـــة العمل 
العربي املشـــترك، ومراجعة اخلبرات السابقة 
في تشـــكيل القـــوات العربية املشـــتركة، حلل 
النزاعات املســـلحة في الدول العربية وتطوير 
آليـــات مرنـــة وفعالـــة لوضع اتفاقيـــة الدفاع 
العربي املشـــترك والبروتوكوالت امللحقة بها 

موضع التنفيذ.
وألن األزمـــات تتفاقم، بشـــكل تصعب معه 
مالحقتهـــا، فقد اقترحت الدراســـة فتح حوار 
واســـع علـــى املســـتوى العربي، تشـــارك فيه 
املؤسســـات احلكوميـــة املعنيـــة واملنظمـــات 
األهليـــة واملفكرون واخلبراء والسياســـيون، 
لبحـــث أفضـــل الســـبل ولتحديـــد أولوياتـــه 
ومجاالت مكافحة اإلرهاب، وكيفية استشراف 
اآلفاق، لتحقيق نهضة عربية شـــاملة تتجاوز 
واقـــع التخلـــف وآلياته، مبا في ذلـــك ظاهرة 

اإلرهاب بهدف وضع استراتيجية شاملة.
ونوهـــت إلـــى أهميـــة العمل علـــى إيجاد 
الركائز الالزمة لتحقيق إجماع وطني للتوافق 
على مبدأ التغيير السلمي، والتأكيد على مبدأ 
اإلرادة الطوعية املسؤولة لتحقيق دميقراطية 
حقيقية، وباعتماد معاييـــر التغيير الداخلية 
وآلياتها التي تتيح املشـــاركة الواسعة للقوى 
االجتماعيـــة، من أجل احملافظة على النســـيج 
االجتماعي والســـلم األهلـــي، الذي حتترم فيه 
حقـــوق املواطنة، بغض النظـــر عن املعتقد أو 
املذهـــب أو العرق أو اللون، وقيام مجتمع حر 
على أساس احلكم الرشيد، الذي يضمن حرية 
االعتقاد والـــرأي والتعبير والتنظيم والقبول 
باآلخـــر، بوصفـــه شـــريكا مكافئا فـــي عملية 
التغييـــر التـــي ظلـــت تتطلع إليها الشـــعوب 
العربيـــة، واإلســـراع فـــي حتقيـــق اإلصالح 
املجتمعـــات  فـــي  والدميقراطـــي  السياســـي 

العربية.
لم تغفل الدراسة املطالبة بتفعيل املشاركة 
السياســـية، دون إقصـــاء أو تهميش، واعطاء 
الفرصة احلقيقية لكافة الفئات املشـــاركة مبا 
يعمق الثقة فـــي الذات املجتمعية، التي تؤدي 
إلى تفعيل املشاركة في احلياة العامة، وإعادة 
صياغـــة عالقة الدولـــة باملجتمع وتصحيحها 
عبـــر إرســـاء الدميقراطيـــة، وتوســـيع دائرة 
املشـــاركة السياســـية وتعميـــق قيـــم العدالة 

االجتماعية.
ألن مكافحة اإلرهاب ووضع حد لتصاعده، 
يتطلـــب تكاتف جميـــع اجلهود فـــي مجاالت 
مختلفـــة، دعت الدراســـة إلى ضـــرورة وضع 
البرامـــج التي تنهـــض بالتثقيف السياســـي 
وإرســـاء قيم احلـــوار الدميقراطـــي وتعميق 
الوعـــي مبفهـــوم املواطنـــة واحتـــرام حقوق 
اإلنســـان، من خالل التوســـع في نشر أدبيات 
الدميقراطية االجتماعية والسياســـية وإتاحة 
املجاالت أمام مؤسسات املجتمع املدني ودعم 
جمعيات حقوق اإلنسان واجلمعيات اخليرية 
وغيرها من اجلمعيات، بحيث يصبح املجتمع 
بكامـــل مكوناتـــه طرفـــا مهتمـــا وفاعـــال في 

التصدي لظاهرة اإلرهاب.

الجامعة العربية تواجه اإلرهاب بحلول نظرية

[ تحديد مفهوم اإلرهاب أول الشروط لمحاربته  [ الدفاع المشترك يتم تذكره عندما تشتد المحن، فمتى يحين تفعيله
اقترحت دراسة، أعّدتها جامعة الدول العربية بخصوص التهديدات اإلرهابية التي حتيط 
باملنطقة، النظر فى إمكانية تشــــــكيل قوة تدخل عربية مشــــــتركة لدحر اإلرهاب وذلك وفقا 
مليثاق اجلامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي املشــــــترك التي تتضمن إيجاد نظام دفاع 
عربي مشــــــترك مرن ومتكامل للدفاع اجلماعي وحفظ الســــــلم واألمن فى املنطقة وإنشاء 
قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقا ملقتضيات املعاهدة أو أي صيغة أخرى 

يتم التوافق عليها.
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في 
العمق

أحمد المشرقي:

الدعوة إلى الدفاع المشترك 

وايجاد آلية عملية شروط 

أساسية لمواجهة اإلرهاب

{األمانـــة العامـــة للجامعـــة العربية تدعـــو كافة التيـــارات والقوى 

السياســـية اليمنية إلـــى العمل من أجل الوقف الفوري والشـــامل 

لكل أشكال العنف واحترام السلطة الشرعية للبالد}.
أحمد بن حلي
نائب األمني العام للجامعة العربية

{دعـــوة نبيل العربي، األمـــني العام لجامعة الـــدول العربية، لتفعيل 

اتفاقيـــة الدفـــاع العربي املشـــترك تبقـــى إنشـــائية، ألن االتفاقية 

العربية للدفاع تفتقد اآلليات والضوابط لتنفيذها}.
طارق فهمي
رئيس وحدة مركز دراسات الشرق األوسط

{ الشـــبكة العربية لإلنذار املبكر وإدارة األزمات والكوارث ســـتمثل 

نقلة نوعية في العمل الجماعي وســـتؤدي إلـــى زيادة الخبرات وتعزيز 

القدرات املؤسسية للدول العربية في التعامل مع األزمات}.
هيفاء أبو غزالة
األمني العام املساعد لشؤون اإلعالم باجلامعة العربية

 الجامعة العربية تقترح تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر اإلرهاب

المقعد السوري بجامعة الدول العربية مازال شاغرا بسبب اختالف وجهات نظر الدول األعضاء

تقّدم  العربية  الجامعة  دراســـة 

ــــاب  ــرة اإلره ــظــاه تــفــســيــرات ل

يصعب  مقترحات  تضع  لكنها 

تطبيقها عمليا

◄

 اتــفــاقــيــات مــكــافــحــة اإلرهــــاب 

والدفاع العربي المشترك شماعة 

في  رغبة  أم  السياسية  للمزايدة 

تجنب التدخالت الخارجية

◄

معاهدة الدفاع العربي 

المشترك حبر على ورق

} ســـنة 1950 وّقعت الـــدول العضوة في 
جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى معاهدة 
والتعـــاون  املشـــترك  العربـــي  الدفـــاع 

االقتصـــادي رغبة منها في تقوية 
وتوثيـــق التعـــاون بـــني دول 

اجلامعـــة العربيـــة حرصا 
على استقاللها واستجابة 
لرغبـــة شـــعوبها في ضم 
الصفـــوف لتحقيق الدفاع 
كيانهـــا  عـــن  املشـــترك 

وصيانه األمن والسالم.
وكان مـــن بني بنـــود هذه 

املعاهـــدة، التي خرجـــت من رحم 
والعـــرب،  اســـرائيل  بـــني   1948 حـــرب 
تأسيس مجلس الدفاع املشترك للجامعة 
العربية، وهي مؤسســـة معنية بتنسيق 
دفـــاع مشـــترك جلامعة الـــدول العربية. 
لكّنهـــا ظّلت حبـــرا علـــى ورق تلّوح بها 
اجلامعـــة العربية مـــع كل أزمة أو حرب 
تعيشـــها املنطقة، دون أن يتـــّم تفعيلها 

بشكل ملموس على أرض الواقع.
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من أنزل الحوثيين من جبال صعدة وأوصلهم إلى دار الرئاسة اليمنية

[ عبدالله صالح وإيران شيفرة االنقالب الحوثي  [ طهران تخطط لتلحق صنعاء ببغداد ودمشق

} صنعاء – الدولة اليمنية على مشارف صراع 
طويل سيتســـّبب فيه احلوثيون الذين يصّرون 
على التقـــّدم ليصبحـــوا احللقـــة األقوى على 
الســـاحة اليمنية، مهّددين العملية السياســـية 
ومســـتغلني الوضـــع األمني الهّش فـــي اليمن 
واحلراك االنفصالي املتشّدد في اجلنوب. وفي 
تصعيد خطير، ســـيطر مقاتلـــو احلوثي، قبل 
يومني، على مقر إقامة رئيس الدولة، بصنعاء، 
فـــي عملية وصفت بانقالب يهـــدف إلى إغراق 
البالد فـــي الفوضى وجر الدولـــة اليمنية إلى 
صـــراع طويـــل. وتوّقع فـــارع املســـلمي، وهو 
باحث زائر مبركز كارنيغي للشرق األوسط، أن 
يؤدي استيالء احلوثيني على دار الرئاسة إلى 
مزيد من العنف، مشـــيرا إلى أن ”استراتيجية 
احلوثيني تقوم على السيطرة على اليمن ببطء، 

صدمة ثم توقف، ثم صدمة ثم توقف“.
وقـــال اخلبـــراء إن تأييـــد حـــزب ”املؤمتر 
الشـــعبي العام“، الذي يتزعمه الرئيس اليمني 
الســـابق، علـــي عبدالله صالـــح، للنقاط األربع 
التـــي وردت في خطاب عبدامللك احلوثي، زعيم 
عقب العملية األخيرة في  جماعة ”أنصار الله“ 
صنعاء تؤكد فرضية التقارب بني الطرفني، وأن 
لرجال صالـــح دور في وصول مقاتلي احلوثي 

املسّلحني إلى درا الرئاسة.
و مشـــاركتهم فـــي احلوار الوطنـــي، الذي 
أعقب انتقال السلطة في 2012، زادت الشبهات 
حول سعي احلوثيني إلى فرض سيطرتهم على 
شمال اليمن اســـتباقا لتحويل البالد إلى دولة 

احتادية. 
 

الحوثيون من صعدة إلى صنعاء

احلوثيـــون هم مجموعة مســـلحة وظاهرة 
تتداخل فيها عوامل طائفية وقبلية وسياســـية 
وتاريخيـــة. بـــدأوا فـــي 2014 حملة توســـعية 
في اليمـــن، قادمني من جبـــال صعدة، وضعوا 
أيديهم خاللها على معظم معاقل النفوذ للقوى 
التقليدية في شـــمال اليمن، السيما آل األحمر 
زعماء قبائل حاشد. وسيطروا على صنعاء في 
21 سبتمبر مستفيدين من عدم مقاومة اجليش 
لهـــم ومن حتالف ضمني أو التقاء مصالح، في 
أقـــل تقدير، مع الرئيس الســـابق علي عبدالله 

صالح.
ينتمـــي احلوثيـــون إلـــى املذهـــب الزيدي 
الشيعي، الذي ينتشر في اليمن، والقريب فقهيا 
من الســـنة. لكن، على خالف بقيـــة اجلماعات 
الزيديـــة، يقترب احلوثيون عقائديا من املذهب 
الشيعي اإلثني عشري، الذي ينتشر في إيران.

والزيدية تاريخيا اســـم يطلق على عشرين 
مذهبا لم يبق منها ســـوى أربعة مذاهب وهي 
الهادوية والســـاملية واجلارودية والصاحلية، 
لكـــن املذهـــب الســـائد فـــي شـــمال اليمن هو 

الهادوية. 
ومـــن غيـــر املعـــروف ألي مذهـــب ينتمـــي 
احلوثيـــون لكـــن قيادتهـــم تّدعـــي انتماءهـــم 
للمذهب اجلارودي، وهو مذهب شيعي متطرف 

ومستقل عن الزيدية وقد انقرض في اليمن.

ويحـــاول قادة احلوثيني نشـــر هذا املذهب 
حتت مســـّمى الزيدية وفرضه بالقـــوة. ويرى 
قـــادة احلوثيـــني أن الزيود (الزيديـــة القبلية) 
أصبحـــوا ســـّنة وخرجوا عن املذهـــب الزيدي 
ويقومون بتكفيرهم. وتاريخيا املذاهب الزيدية 
تكفر املذهب اجلارودي الشـــيعي أيضا ويرون 
أنه فرقة باطنية منحرفة شـــيعية وليســـت من 

الزيدية.
وتبّني دراســـة لراغب الســـرجاني بعنوان 
”قّصـــة احلوثيـــني“ أن التقارب بـــني احلوثيني 
واملذهب الشـــيعي اإلثني عشـــري يعـــود إلى 
تأثر احلوثيني بأطروحـــات زعيمهم بدر الدين 
احلوثي، وهو أحد فقهاء املذهب الزيدي املتأثر 

بدوره باملذهب الشيعي اإلثني عشري.
يقـــول الســـرجاني إن القصـــة بـــدأت في 
محافظـــة صعـــدة، وبالتحديد، مـــن قرية مران 
النائيـــة، (علـــى ُبعـــد 240 كـــم شـــمال اليمن)، 
حيث يوجد أكبر جتّمعـــات الزيدية في اليمن، 
وفي عـــام 1986 مت إنشـــاء ”احتاد الشـــباب“، 
وهي هيئة تهدف إلـــى تدريس املذهب الزيدي 
ملعتنقيـــه وكان بدر الديـــن احلوثي – وهو من 
ســـني  كبار علماء الزيدية آنذاك- من ضمن املدرِّ

في هذه الهيئة.
في عام 1990 جـــاءت الوحدة اليمنية وُفتح 
املجال أمام التعدديـــة احلزبية، ومن ثّم حتول 
”احتاد الشـــباب“ إلـــى ”حزب احلـــق“، وظهر 
حسني بدر الدين احلوثي كأحد أبرز القياديني 
السياسيني فيه، ودخل مجلس النواب في سنة 

1993، وكذلك في سنة 1997.
بالتزامـــن مع هـــذه األحداث نشـــب خالف 
كبير بني بدر الديـــن احلوثي وبني بقية علماء 
الزيدية حول فتوى تاريخية وافق عليها علماء 
الزيدية في  اليمن، وعلى رأســـهم املرجع مجد 
الدين املؤيدي. وتقضي الفتوى، محل اخلالف، 
بأن شرط النسب الهاشـــمّي لإلمامة صار غير 
مقبـــول، وأن هـــذا كان لظـــروف تاريخية، وأن 
الشعب ميكن له أن يختار من هو جدير حلكمه 

دون شرط أن يكون من آل البيت.

اعترض بدر الدين احلوثي على هذه الفتوى 
بشـــّدة، خاصة أنه من فرقة ”اجلارودية“، وهي 
إحدى فـــرق الزيدية التي تتقـــارب في أفكارها 
ر األمر أكثر مع  نسبّيا مع اإلثني عشرية. وتطوَّ
بدر الدين احلوثي، حيث بـــدأ يدافع بصراحة 
عن املذهب اإلثني عشـــري، بل إنه أصدر كتابا 
بعنوان ”الزيدية في اليمن“، يشـــرح فيه أوجه 
التقـــارب بني الزيدية واإلثني عشـــرية؛ ونظرا 
إلـــى املقاومـــة الشـــديدة لفكـــره املنحرف عن 
الزيديـــة هاجر إلى طهران، حيـــث عاش هناك 
عدة سنوات وتأثر بثورة اخلميني واعتقد في 
إمكانية تطبيـــق النموذج اإليراني على اليمن، 
ـــط عـــدد من علماء  الـــذي عاد إليه بعد أن توسَّ
اليمن عند الرئيس السابق علي عبدالله صالح 

إلعادته.
علـــى الرغـــم من تـــرك بدر الديـــن احلوثي 
للســـاحة اليمنية إال أن أفكاره اإلثني عشـــرية 
بدأت في االنتشـــار، خاصة فـــي منطقة صعدة 
واملناطـــق احمليطة. وفي عام 1992 انشـــقَّ ابنه 

حســـني بدر الدين احلوثي عـــن ”حزب احلق“، 
ن جماعـــة خاصة به، حملت اســـم ”حركة  وكوَّ
وكانت في البدايـــة جماعة  الشـــباب املؤمـــن“ 
ثقافيـــة دينيـــة فكريـــة ثم حتولـــت إلى جتمع 
سياســـي ينّدد بـ“التهميش“ الـــذي يعاني منه 
سكان شـــمال غرب اليمن، معقل الزيديني الذي 

يشكلون نسبة ثلث السكان في اليمن تقريبا.
واســـتخدم حســـني احلوثي، الـــذي قتلته 
القـــوات اليمنيـــة في 2004، نفـــوذه كعضو في 
البرملـــان اليمنـــي في تأمني غطائه السياســـي 
واســـتطاع بثقافته الدينيـــة التأثير في عقول 
الطلبة الناشـــئني من أعضاء تنظيم ”الشـــباب 
فـــي احملافظـــات الزيديـــة التي كانت  املؤمن“ 
تشـــكو مـــن التهميـــش والفقـــر مثـــل (صعدة 

وعمران  وذمار وحجة).
وتعيد الظاهـــرة احلوثية أشـــباح ماضي 
اإلمامـــة الزيدية مع تأكيد آل احلوثي انتمائهم 
إلى آل البيت وانتسابهم إلى إرث أئمة املمالك 
الزيديـــة التي حكمت شـــمال اليمن طوال ألف 

عام تقريبا.

واســـتمر حكم األئمة في شمال اليمن حتى 
1962 حـــني أطاحت باإلمام البـــدر ثورة تهيمن 
عليها شـــخصيات سنية واســـتمر الصراع في 
الســـبعينات بني أنصار الزيدية واجلمهوريني 

السنة.
لكن الزيدي علي عبدالله صالح حكم اليمن 
اعتبارا من العـــام 1978 وأقام الوحدة مع دولة 
اليمن اجلنوبي االشتراكية، ثم أحبط في 1994 
محاولة قادها جنوبيون لالنفصال مجددا، كما 
خاض ســـت حروب مع احلوثيني، الســـيما من 
خالل حلفائه في جتمع حاشد القبلي وزعمائه 

آل األحمر.
ورغـــم الطابـــع الطائفـــي حلركتهـــم، يقيم 
احلوثيـــون شـــبكة عالقـــات تتخطـــى اإلطار 
الزيدي الشـــيعي، بنسجهم حتالفات مع قبائل 
زيدية وســـنية معاديـــة لتكتل حاشـــد القبلي 

النافذ وخصومهم األبرز آل األحمر.
وبـــات احلوثيـــون يســـتفيدون اليـــوم من 
حتالفـــات قبلية في مجمل شـــمال غرب اليمن، 
فهـــم يواجهون عدائيـــة متزايدة مـــن القبائل 
الســـنية في وســـط وجنوب البـــالد، فضال عن 
املواجهـــات الشرســـة التـــي يخوضونهـــا مع 

تنظيم القاعدة.
 ومتكنوا من اغتنام النقمة التاريخية على 
نفوذ آل األحمر ضمن حاشد وفي شمال اليمن، 
مع العلـــم أن حاشـــد لطاملا اعتبـــرت الدعامة 

األقوى للحكم في صنعاء.
وســـيطر احلوثيون في 2014 على معاقل آل 
األحمر في محافظة عمران بشـــمال اليمن. كما 
استطاعوا أن يحدثوا تغييرا في صورتهم مع 
مشـــاركتهم بشكل فعال في االنتفاضة الشعبية 

ضد نظام صالح في 2011.
خالل حروبهم ضد علي عبدالله صالح، كان 
احلوثيون الطرف األضعف سياسيا وعسكريا، 
واقتصـــر نشـــاطهم علـــى محافظـــة صعـــدة، 
ويطرحـــون مطالب غير محـــددة دون أن تكون 

لهم أجندة سياسية واضحة.
 وقبـــل أن يحـــددوا ألنفســـهم اســـما، هو 
”أنصار الله“ عام 2012،  كانوا يشيرون ألنفسهم 
بـ“أنصار احلق“ و“احلسينيني“ و“املجاهدين“ 
و“جند الله“، وكل هذه التســـميات تساعد في 
صعوبة اعتبار احلوثيني منظمة بجهاز قيادة 

مسيطر ومتماسك. 
غيـــر أن انتفاضـــة عام 2011 ضـــد الرئيس 
الســـابق علي عبداللـــه صالح غّيـــرت احلراك 
السياســـي في البالد، ودفعـــت احلوثيني إلى 

املسرح السياسي. 
ويعـــزو اخلبراء ذلـــك إلى ضعـــف الدولة 
واستغالل احلوثيني جلهات أخرى، إما تطالب 
باالنفصـــال أو تشـــتكي من إهمـــال احلكومة 

وأيضا جهات خارجية.

االنصياع إلى سياسة إيران

تشـــير دراســـة ملجموعة األزمـــات الدولية 
بعنـــوان ”احلوثيون: من صعـــدة إلى صنعاء“ 
إلى أن ثمة حتّوال في ميزان القوى في شـــمال 
اليمـــن، منـــذ مطلـــع عـــام 2014، حيث كســـب 
املقاتلون باحلوثيني سلســـلة من املعارك، ّمما 
أدى فعليا إلى إحكام ســـيطرتهم على محافظة 
صعـــدة، علـــى احلـــدود اليمنية الســـعودية، 

والتوّسع جنوبا إلى العاصمة صنعاء.
ويشـــّكك اخلبـــراء فـــي إمكانيـــة أن ينجح 
احلوثيون فـــي حتقيق هذا التقـــّدم مبفردهم، 
مهمـــا كانـــت اخلبرة التـــي اكتســـبوها خالل 

حروبهم ضّد عبدالله صالح.

 وبات مؤّكدا أن إيـــران التي تأّثر بثورتها 
إمام احلوثيني، بـــدر الدين احلوثي، تدعم هذه 
اجلماعة التي ســـتفتح لها املجال أمام حتقيق 
مخططها في رسم الهالل الشيعي في املنطقة.

واعترف علي أكبر واليتي، مستشار املرشد 
األعلى اإليراني، بدعـــم بالده جلماعة احلوثي 
لفـــرض نفوذهـــم علـــى مناطـــق شاســـعة من 
اليمـــن، في ظل التمويل والتســـليح والتدريب 

والتخطيط العسكري والسياسي. 
وتابـــع في تصريحاته، التـــي نقلتها وكالة 
أنبـــاء ”إرنا“ اإليرانية، أن بالده تأمل أن يؤدي 
أنصار الله في اليمـــن دورا مماثال لدور حزب 
اللـــه في لبنان. ويقول احمللل ســـامي دورليان 
”منـــذ ســـنوات، تقـــارب احلوثيون مـــع إيران 
تنظيميـــا وأيديولوجيـــا وسياســـيا وإعالميا 
وباتوا يؤكدون علنا اآلن دعمهم ملشاركة حزب 

الله في املعارك إلى جانب النظام السوري“. 
ويـــرى معتـــز ســـالمة، اخلبير في الشـــأن 
اليمني مبركـــز األهرام للدراســـات، أن طهران 
تريد أن تشـــهد صنعاء مصير بغداد ودمشق، 
وأيضـــا جنوب لبنـــان، وهـــي مناطق جنحت 
إيران في التغلغل فيها. ويؤكد الباحث املصري 
أن طهران تدعم جماعة احلوثي من أجل فرض 
واقع سياســـي جديد في البـــالد، حتى تصبح 
معادال رئيســـيا في السياســـة اليمنيـــة للقيام 

بالدور املنوط تنفيذه في املنطقة.
حتذر تقارير دولية من أن الوضع في اليمن 
يحمل بـــذور انفجار، في ظل وجود مخاطر من 
اجنرار احلكومة الهّشة إلى صراع ال تستطيع 
حتقيق نصر فيه، خصوصا أن لها جبهة حرب 
أخرى مفتوحة ضّد تنظيـــم القاعدة؛ باإلضافة 
إلى حربهـــا  مع االنفصاليني اجلنوبيني الذين 
يراقبون التطورات في الشمال حملاولة العودة 

إلى وضع ما قبل حرب 1994.
واعتبـــرت شـــبكة األنباء اإلنســـانية أن ما 
يجري، اليوم، في صنعاء هو الفصل األخير من 
قصة تفكك اليمن املستمرة: احلكومة والقبائل 
املتحالفة معها تقاتل احلوثيني في الشمال  منذ 
أكثر من عقد من الزمان؛ وينشط تنظيم القاعدة 
في شـــبه اجلزيرة العربية في جنـــوب اليمن، 
ّمما يجتذب ضربـــات منتظمة من قبل طائرات 
أميركيـــة من دون طيار؛ واحلركـــة االنفصالية 
اجلنوبية تكتسب مزيدا من القوة؛ وفي أعقاب 
اشـــتباكات في الشوارع وتالعب سياسي، أدت 
النســـخة اليمنية من الربيع العربي إلى عملية 
انتقالية سياسية غير مستقرة لم ُتستكمل قط، 

وأصبح استمرارها اآلن محل شك.

جنح احلوثيون، منذ أواخر الصيف املاضي، في زيادة قوتهم واتسع نفوذهم، وذلك بدعم 
من آخرين، من بينهم حسب بعض اخلبراء، الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة 
ودعــــــم إيران من جهة أخرى. وفرض احلوثيون ســــــيطرتهم على جزء كبير من العاصمة، 
ــــــي. ولكنهم اتخذوا خطوات  ــــــن في البداية أنهم ال يســــــعون إلى عزل الرئيس اليمن مؤكدي
أخــــــرى في األيام القليلة املاضية لبســــــط نفوذهم. واليوم تقــــــف القوات احلكومية عاجزة 
ــــــعت، في ظرف وجيز، إلى  في مواجهة هذه امليليشــــــيات القادمة من جبال صعدة، وتوّس

محافظات شمالية وغربية في اليمن، ودخلت قلب العاصمة صنعاء.

علي أكبر واليتي:

 إيران تأمل بأن يؤدي أنصار 

الله في اليمن دورا مماثال 

لدور حزب الله في لبنان

طهران تدعـــم الحوثيين من أجل 

فـــرض واقـــع سياســـي جديد في 

البـــالد حتى تصبـــح جماعة أنصار 

الله معادال رئيسيا في اليمن

◄

النسخة اليمنية من الربيع العربي 

نتيجتها عملية انتقالية سياسية 

تســـتكمل  ولـــم  مســـتقرة  غيـــر 

وأصبح استمرارها محل شك

◄

 الحوثيون يتبعون استراتيجية السيطرة على اليمن ببطء

{القتـــال الدائـــر في صنعـــاء، وخصوصـــا عمليـــات املداهمة التي 

شهدها القصر الرئاســـي واستهداف موكب رئيس الوزراء، أعمال 

تهدف بوضوح إلى عرقلة التحول الديمقراطي في اليمن}.
فريديريكا موغريني
ممثلة اخلارجية األوروبية

{هـــذا التحرك جـــاد ونحن مصـــرون وعازمـــون على تنفيـــذ اتفاق 

لتقاســـم الســـلطة، ولـــن نتـــردد أبدا فـــي أن نفـــرض أي إجراءات 

ضرورية لتنفيذ اتفاقية السالم والشراكة}.
عبدامللك احلوثي
زعيم جماعة احلوثيني

{الحـــوار السياســـي هـــو الطريق الوحيـــد لحل قضايـــا اليمن 

وإزالة ســـوء الفهم بـــني املجموعات السياســـية فيه، وإيران 

ستستخدم كل طاقاتها في قضية اليمن}.
علي الريجاني
رئيس البرملان اإليراني

في 
العمق

توتر شديد في العاصمة اليمنية

بدر الدين احلوثي
] أحـــد فقهـــاء املذهـــب الزيـــدي املتأثـــر 
باملذهب الشـــيعي اإلثني عشـــري. اختلف 
مـــع علمـــاء الزيدية في  اليمـــن، املتقربني 
مذهبيا مع السنة احلنابلة، وتبنى املذهب 
اإلثنـــي عشـــري اإليرانـــي وتأثـــر بثورة 

اخلميني وسعى إلى تطبيقها في اليمن.

حسني بدر الدين احلوثي
] قائـــد حركـــة احلوثيني في النـــزاع مع 
احلكومة اليمنية فـــي صعدة، وقتل خالل 
حـــرب 2004 بني احلوثيـــني وحكومة علي 
عبد الله صالح. استخدم نفوذه كعضو في 
البرملان اليمني في تأمني غطائه السياسي 
واســـتطاع بثقافتـــه الدينيـــة التأثير في 
عقول الطلبة الناشـــئني من أعضاء تنظيم 

”الشباب املؤمن“ في احملافظات الزيدية.

عبد امللك احلوثي
] يذكـــر القائـــد الشـــاب حلركـــة أنصار 
اللـــه عبد امللك احلوثي بزعيـــم حزب الله 
اللبناني، من حيث الطريقة في التعبير أو 
في مضمون اخلطاب. واســـتلم عبد امللك 
الذي لـــم يحصل على أي دراســـة نظامية 
متقدمة، زمـــام األمور في احلركة احلوثية 
بينما كان في الرابعة والعشرين من عمره 

بعد مقتل أخيه.

القادة الحوثيون
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اإلصرار على تلزيم املقاومة لحزب 

الله هو خصخصة لها لتوظيفها. 

وهو قضاء على املقاومة وإطالق 

ليد االحتالل الصهيوني في لبنان 

وفي املنطقة، مستفيدا من كل 

هذا اإلجرام الذي باشره نظام 

األسد

عديد نصار
} لم متض أيام معدودات على املقابلة التي 
أجرتها إحدى الفضائيات العربية مع السيد 

حسن نصرالله أمني عام حزب الله، والتي 
توعد فيها بردود مزلزلة على أي عدوان تشنه 

إسرائيل على لبنان، حتى وّجهت مروحيات 
العدو الصهيوني ضربتها املوجعة لهذا 

احلزب في القنيطرة، على بعد كيلومترات من 
خط وقف إطالق النار في اجلوالن السوري 

احملتل.
لم تكن تهديدات زعيم حزب الله املوجهة 

إلى الكيان الصهيوني إال رسائل طمأنة 
للقواعد التنظيمية والشعبية التي بدأت 

تتبّرم من طول مدى واتساع رقعة التدخل 
العسكري لهذا احلزب إلى جانب النظام 

األسدي في مواجهته لثورة الشعب السوري، 
وتنوء حتت وطأة اخلسائر التي يتلقاها في 

جبهات عدة هناك.
هذه الرسائل التي تدغدغ عواطف 

اللبنانيني، بالقول إّن احلزب ال يزال على 
عهده في املقاومة، وأن تدخله الواسع 
واملكلف في سوريا لن يؤثر على قدرته 

الرادعة في التصدي ألي اعتداء صهيوني 
على لبنان، كانت ضرورية خاصة بعد أن 

ُكشف عن اخلرق الكبير على مستوى قيادي 
في احلزب والذي مثله تعامل محمد شوربة، 

مسؤول العمليات اخلارجية، مع املوساد 
اإلسرائيلي.

وبالتالي فإن هذه التهديدات لم تكن تعني 
قيمة استراتيجية لدى الكيان الصهيوني، 

فجاءت تلك الضربة في عمق اجلوالن موجعة 
على املستويات العسكرية والسياسية 

واألمنية واملعنوية.
فعلى املستوى العسكري أكدت تلك 

الضربة أن احلكومة الصهيونية تعرف، 
متاما، اإلمكانيات احلقيقية حلزب الله على 

الرد، وعلى املستوى السياسي تظهر أن 
احلكومة الصهيونية تستغل، إلى أبعد مدى، 

غرق حزب الله في سوريا وحتاشي النظام 
اإليراني، في ظل انتظاراته من مفاوضاته مع 
الواليات املتحدة األميركية، أن يسهم في فتح 

حرب واسعة مع الكيان الصهيوني، وعلى 
املستوى األمني، فإن الصهاينة يؤكدون 

لقيادة حزب الله أن خروقا أمنية على أعلى 
املستويات ال تزال موجودة.

هذه اخلروق قد تكون لدى احلزب، أو 
لدى قيادات أمنية عالية املستوى في النظام 
السوري، وبنسبة أقل لدى قيادات إيرانية. 
وقناعتي أن اخلرق الذي بنيت عليه ضربة 

العدو الصهيوني للقادة العسكريني من 
حزب الله واحلرس الثوري اإليراني في 

القنيطرة موجود وبنسبة توقٍع مرتفعة لدى 
ضباط أمنيني مبستوى رفيع في أجهزة 

النظام األسدي، نتيجة تبّرمهم من سلوكيات 
اإليرانيني وقـادة حزب الله األمنيني العاملني 

في سوريا. فمن يقتل شعبه لن يتوّرع 
عن التعامل مع احملتل. أما طبيعة الهدف 

ومستوى القادة املستهدفني بالضربة 

الصهيونية، فشكال صدمة معنوية هائلة 
حلزب الله بقياداته وقواعده وجمهوره.
وفي حني أن جمهور املقاومة يطالب 
حزب الله برد موجع رغم كل العواقب، 

ال يزال اخلط األزرق (واحلدود اللبنانية 
الفلسطينية) يشهد هدوءه املعتاد، رغم 

بعض التحركات العسكرية الصهيونية التي 
يفرضها احلذر. 

أما الساحة السياسية في لبنان التي 
أجمعت على إدانة العدوان الصهيوني، 

فيعّمها احلذر والترّقب رغم إقرارها أن الرد 
على االعتداء الصهيوني أمر ال مناص منه، 

ولكنها تنقسم حول كيفية وحجم، وباألخص، 
ساحة هذا الرد، في وقت لم يصدر عن قيادة 

حزب الله إال مزيد من التهديد والوعيد. 
فرئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد 

جنبالط يقول: لبنان ال يحتّمل أي مغامرات. 
أما جريدة ”النهار“ البيروتية فقد توقعت ردا 

من خارج األراضي اللبنانية، وتوقع آخرون 
أن يأتي الرد من اجلوالن.

وفي كل األحوال، من يتوقع أن إسرائيل 
ستقف مكتوفة األيدي حيال أي رد من حزب 
الله مهما كانت ساحته وحجمه، فهو واهم. 
ببساطة، ألنها هي من بادرت إلى املواجهة 
كونها تدرك كم احلرج الذي سيصيب، وقد 

أصاب بالفعل قيادة حزب الله. هذا يعني أن 

أي رد من حزب الله سيقابله رد من االحتالل 
الصهيوني ال ندري طبيعته وال الشروط التي 
حتكمه وال عالقته باالنتخابات املزمع عقدها 

في غضون شهرين من اآلن.
لقد كان لتورط حزب الله في سوريا 

آثار مدّمرة ليس فقط على الشعب السوري 
وبالده وثورته، وليس فقط على استقرار 

لبنان وأمنه ومتاسك بنيته االجتماعية، بل 
على املقاومة نفسها التي يتأكد، كل يوم، أنه 

احتكرها لنفسه ليوظفها في مشاريع النظام 
اإليراني لبسط هيمنته ومد نفوذه وتعميم 
النمط االجتماعي الذي يكرس ويؤبد والية 

املاللي – البازار في إيران واملنطقة.
وللمناسبة والتذكير، فقد عاش اجلنوب 

اللبناني منذ 25 أيار 2000، وحتى 12 
متوز 2006 مرحلة لم جترؤ فيها القوات 
الصهيونية على تنفيذ أي اعتداء يطال 

األراضي اللبنانية أو املواطنني اللبنانيني. 
ولكن السنوات األخيرة شهدت اعتداءات 

متكررة على املناطق احلدودية ذّكرتنا 
مبرحلة ما قبل التحرير. 

وهذا يدل على انكفاء املقاومة للتحرير، 
وحتويل املقاومة إلى مادة للتوظيف 

السياسي ولتحشيد الشباب واملجتمع في 
لبنان خلف مشاريع ال عالقة لها ال بالتحرر 

وال بالتحرير.
إن اإلصرار على تلزمي املقاومة حلزب الله 

هو خصخصة لها لتوظيفها. وهو بالتالي، 
قضاء على املقاومة وإطالق ليد االحتالل 

الصهيوني في لبنان وفي املنطقة، مستفيدا 
من كل هذا اإلجرام الذي باشره نظام األسد، 
فحّول املنطقة إلى كومة من دمار، وشعوبها 

إلى أشالء، ومواطنيها إلى كتل من الالجئني.

* كاتب لبناني

ما بعد بعد القنيطرة

من هو رئيس وزراء العراق حيدر 

العبادي املنزوي في املنطقة 

الخضراء (ال يحل وال يربط)، أم 

هادي العامري صاحب األمر والنهي 

والطرد والتهجير

هارون محمد
} الذي نعرفه، وكما هو معلن، فإن رئيس 

مجلس الوزراء والقائد العام للقوات املسلحة 
هو حيدر العبادي، الذي شكل حكومته 

احلالية في الثامن من سبتمبر املاضي، ولكن 
ما يجري على األرض يوحي بأنه ليس كذلك، 

ألن زعيم ميليشيات (بدر) الشيعية هادي 
العامري يتصرف وكأنه هو رئيس احلكومة 
وهو القائد العام، بل إنه يضيف إلى نفسه 

منصبا سياسيا وعسكريا آخر هو قائد 
احلشد الشعبي، رغم أن بيانا حكوميا صدر 

في نهاية والية نوري املالكي عّني مبوجبه 
مستشار األمن الوطني فالح الفياض رئيسا 

لهيئة احلشد، ولكن جميع املعطيات امليدانية 
تؤكد أن األخير مثل الزوج املخدوع، آخر من 

يعلم.
هادي العامري، املولود في قرية اجليزاني 

التابعة لقضاء اخلالص مبحافظة ديالى 
عام 1954 ألسرة وافدة على القرية التي 

يسكنها جمع من فالحي البو عامر، واملوظف 
السابق في مديرية تربية الرصافة ببغداد، 
والنصير في حزب البعث احلاكم حتى عام 

1980، عندما دق عرقه الدساس جرس اإلنذار 
في نفسه األّمارة بالشر وطلب منه مغادرة 

(التقية) والعودة إلى أصوله، فاستجاب 
الرجل لنداء الولي الفقيه آية الله خميني 

الذي أعلن احلرب على العراق ودعا أنصاره 
وأتباعه ومحبيه إلى املشاركة فيها بال تردد 

أو خوف.
لم يكن أبو حسن، وهذا اسمه احلركي 
الذي اختاره لنفسه عندما هرب إلى إيران، 

غير شاب أعزب ظلت عضويته البعثية 
البسيطة ووظيفته اإلدارية املتواضعة 

في احلكومة العراقية (الكافرة) تالحقانه 
وتشككان في والئه اجلديد إلى أن أثبت 

العكس، عندما انخرط في حرس اخلميني 
كمقاتل شرس ضد اجليش العراقي، وشارك 

حسب اعترافاته في حوار أجري معه بعد 

عودته إلى بغداد عقب االحتالل وقال فيه إنه 
لم يترك قاطعا من جبهات القتال على مدى 

ثماني سنوات من احلرب، إال وكان في طليعة 
املهاجمني على جيش صدام حسني، ّمما أثار 
انتباه قادته العسكريني اإليرانيني، فاهتموا 

به وأثنوا على شجاعته.
هادي العامري اليوم يصول ويجول على 

السنة العرب في محافظتي ديالى وصالح 
الدين، وميارس أشنع االنتهاكات واجلرائم 
ضدهم دون أن يخشى الله تعالى، وال يدرك 

أنه جّل وعال، ُميهل وال يهمل، رغم أنه يّدعي 
بأنه مسلم و“حجي“.

ويوم األحد املاضي استدعاه رئيس 
اجلمهورية فؤاد معصوم بعد أن تزايدت 
جرائمه وكثـرت أفعاله املشينة، وفاحت 

روائح فضائحه الدموية في مناطق شمال 
قضاء املقدادية وفيها 30 قرية، لم يترك 

”أوباشه احلقراء“ فتاة أو سيدة أو امرأة 
مسّنة إال وحتّرشوا بها أو نزعوا ثيابها 
والتقطـوا الصـور واألفـالم لهـا، بعد أن 

عزلوا الشباب والرجال والشيوخ في مبنى 
مدرسة مهجـور في أطـراف ناحيـة أبي 

صيدا. 
وحسب بيان صدر عن ديوان الرئـاسة 
فإن معصـوم متنى أن يعمل العامري، بعـد 
أن أشاد ببطوالته وتضحياته، على حتقيق 

ثـالث غايات؛ احلفاظ السلمي في ديالى، 
ومساعدة املهّجرين في العودة إلى مناطقهم 

وبيوتهم، والسعي إلى تقدمي اخلدمات 
املمكنة لهم.

وخرج العامري من اللقاء مع رئيس 
اجلمهورية، وأطلق هو اآلخر تصريحا 

وكأنه يرد على بيان الرئاسة نقلته جميع 
الصحف ووسائل اإلعالم احمللية، قال فيه إنه 

أبلغ الرئيس بأننا لن نترك محافظة ديالى 
احملتلة من ”الدواعش“ إال بعد حتريرها 
منهم، في حني يعلن قائد عمليات دجلة 

الفريق عبداألمير الزيدي، وقائد شرطة ديالى 
الفريق جميل الشمري أمام نائب رئيس 
الوزراء بهاء األعرجي عند زيارته ملدينة 

بعقوبة مركز احملافظة قبل يوم واحد من لقاء 
معصوم والعامري، بأنه مت حترير 97 باملئة 

من املناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة 
اإلسالمية في ديالى، ولم يبق غير 3 باملئة، 

وحددا النسبة األخيرة في مرتفعات حمرين، 
مما يؤكد أن املسألة ليست حترير وال تطهير، 

كما يزعم العامري، وإمنا هي عملية منظمة 
لتهجير 300 ألف نسمة من سكان قضاء 

املقدادية وتوطني إيرانيني بدال عنهم، وسط 
أنباء تؤكد أن أكثر من مئة ألف إيراني كانوا 

جزءا من مليون زائر شاركوا في الزيارة 
األربعينية (احلسينية) تخلفوا عن العودة 

إلى بالدهم، ويقال إن القنصلية اإليرانية في 
كربالء طلبت منهم ذلك بقصد إسكانهم في 
املقدادية وسامّراء بعد االنتهاء من عمليات 

تشريد السكان األصليني للقضاءْين.
في الثالث من الشهر احلالي أعلن رسميا 

عن حترير مدينة الضلوعية في جنوب 
سامراء ذات األغلبية السنية وخصوصا من 
عشيرة (اجلبور) املعادية لـ“داعش“ أصال، 

وأقيم احتفال بالنصر في وسط املدينة 
وجلس قائد ميليشيات بدر العامري ونائبه 

أبو مهدي املهندس وبدأ عدد من الوجهاء 
والشيوخ اجلبوريني يتوافدون ويسلمون 

على ”القائدين املظفرْين“، خصوصا أن 
أغلب هؤالء الشيوخ نزحوا من املدينة 

عقب استيالء مسلحي تنظيم الدولة عليها 
في نهاية يونيو املاضي وعادوا إليها بعد 

سماعهم بتحريرها.
وبعد أن استقر الشيوخ وكان عددهم 

36 شيخا في أماكنهم وتناولوا الشاي 
والقهوة ُطلب منهم التوجه إلى مبنى مديرية 
الشرطة وُأجلسوا في قاعة فيها، وجاء إليهم 
العامري ونائبه املهندس (وهنا أنقل ما جرى 

من شهود عيان أحياء يرزقون). خاطبهم 
العامري قائال: شكرا لكم على حضوركم 

احتفال النصر، وأعرف أنكم تضررمت كثيرا 
طيلة األشهر املاضية، ولكي أكون صريحا 

معكم فإنني أنصحكم مبغادرة املدينة نهائيا، 
فال تتعبوا أنفسكم وال تصرفوا أموالكم 

لتعمير دوركم.. والله وياكم..! (في تلميح 
إلى قرار جعل أقضية سامراء وبلد والدور 
ونواحيها وقراها محافظة شيعية ترتبط 

بشمال محافظة ديالى، وهو األمر الذي أوشك 
هادي العامري وحشده على االنتهاء منه). 

وخرج اجلّبوريون يجرون أذيال اخليبة 
واخلذالن.

وبعد هذا وذاك، نسأل من هو رئيس 
وزراء العراق؟ حيدر العبادي املنزوي في 
املنطقة اخلضراء (ال يحل وال يربط)، أم 

هادي العامري صاحب األمر والنهي والطرد 
والتهجير.

* كاتب سياسي عراقي

عفوا من هو رئيس وزراء العراق: حيدر العبادي أم هادي العامري

هادي العامري يصول ويجول 

اليوم على السنة العرب في 

محافظتي ديالى وصالح الدين، 

ويمارس أشنع االنتهاكات 

والجرائم ضدهم  رغم أنه يدعي 

بأنه مسلم و«حجي»

لتورط حزب الله في سوريا آثار 

مدمرة ال فقط على الشعب 

السوري، وال فقط على استقرار 

لبنان، بل على املقاومة التي 

احتكرها ليوظفها في مشاريع 

النظام اإليراني

«نذكـــر حـــزب الله بأن تورطه في ســـوريا يزيد مـــن المخاطر على 

لبنـــان، وندعو إلـــى االبتعاد عن الوقوع في أســـر االلتـــزام بتنفيذ 

أجندات إقليمية وطموحات ال تخدم لبنان».

عمار حوري
النائب عن كتلة املستقبل اللبنانية

«نؤكـــد على أهميـــة الحفاظ على التعايش الســـلمي بين مكونات 

محافظة ديالى والعمل على إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، 

وإعادة إعمار ما تضرر من المدن».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«الثابت هو ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، أما رد حزب 

الله المحتمل على إسرائيل، سواء كان داخل األراضي اللبنانية أم 

السورية، فستكون له انعكاسات سلبية على لبنان».

فارس سعيد
منسق األمانة العامة لقوى 14 آذار في لبنان
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} في املغرب أوراش مفتوحة وعالقات مع 
دول تنسج بواقعية، وأخرى جتتاز مراحل 

العتب. مت إنهاء سوء الفهم املصري املغربي 
بزيارة وزير خارجية مصر واستقباله من 
طرف امللك محمد السادس. صرح الطرف 

املصري بأن الصحراء املغربية حتتها خطوط 
حمراء ال ميكن القفز عليها، وأن القاهرة مع 

الوحدة الترابية للمملكة.
التزمت مصر بدعمها مقترح احلكم 

الذاتي. مصر واملغرب اتفقا على ”عدم السماح 
ألي طرف بأن ُيوقع بني البلدين للنيل من 

العالقة املتميزة التي جتمع بينهما“. البلدان 
على وعي بأن الظرفية التي متر بها املنطقة ال 

حتتمل استفزازات هامشية.
طوي اخلالف املصري املغربي وانتهت 
األزمة العابرة. وانتصر التاريخ واملصلحة 
العليا املشتركة. اتضح هذا الواقع اجلديد 

باالتصال الهاتفي بني قائدي البلدين، عندما 
تلقَّى امللك محمد السادس، الثالثاء، اتصاال 

هاتفيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتفق 
فيه اجلانبان على أهمية تعزيز العالقات 
الثنائية، واستمرار التواصل والتشاور 

املشترك على كل املستويات، واالرتقاء 
بعالقات التعاون إلى آفاق غير مسبوقة.

ويأبى خصوم التقارب إال تأكيد مساعيهم 
في عزل املغرب عن محيطه وضرب عالقاته 

اخلارجية خصوصا مع مصر. كانت اجلزائر 
قد سممت تلك العالقة باللعب على جهل بعض 

الصحفيني املصريني باملشكل املفتعل في 
الصحراء املغربية. استضافتهم ورتبت لهم 

زيارة مفخخة إلى مخيمات تندوف.
وبالطبع كان على بوليساريو إمتام املهمة 

البائسة بالتعريف بقضيتهم اخلاسرة أمام 
فريق صحفي في صيف العام املاضي. أقل 

ما ميكن القول عنه إنه سقط في فخ نصبته 
املخابرات اجلزائرية بإحكام.

لم يرق للطرف اجلزائري هذا الواقع الذي 
أفشل مساعيها. لم يعجبه انتصار احلكمة 
بني املغرب ومصر، وإنهاء التوتر والدعوة 

املتبادلة لقائدي البلدين إلى القيام بزيارات 
رسمية، للتأكيد على ”اإلرادة املشتركة للبلدين 

لتطوير العالقات الثنائية وإعطائها دفعة 
جديدة في مختلف املجاالت، في أفق إحياء 
اللجنة العليا املشتركة التي يرأسها قائدا 

البلدين“. النظام اجلزائري اعتبر هذا التقارب 
استفزازا له، غاظه أن الرئيس السيسي لم 
يرد على تقرير التلفزة املغربية، لم يعجبه 

تصرفه كرجل دولة واقعي وإشادته بـ“الطفرة 

التي شهدها املغرب، حتت قيادة امللك محمد 
السادس، في مسار التحول الدميقراطي، 
ومجال التنمية االجتماعية واالقتصادية“.
الذراع اإلعالمية للنظام اجلزائري بدا 

واضحا أنه يتحدث بلسان أسياده، فسّفه كالم 
الرئيس عندما حتدث عن ”التقدم الذي حتقق 
في املغرب بتطوير البنية التحتية وحتسني 
مناخ األعمال وجذب االستثمارات األجنبية، 

إضافة إلى املخططات اإلستراتيجية الوطنية 
للتنمية في مختلف القطاعات احليوية، خاصة 

الصناعة والزراعة والسياحة“.
هذا الغيظ اعتمل في األوساط الرسمية 
اجلزائرية وترجمته جريدة ”اخلبر“ املقربة 

من دوائر القرار، بتأكيدها عبر تقريرها األخير 
على سوء الطوية لدى النظام اجلزائري.

نظام أراد نسف كل ما يقوم به املغرب 
داخليا وإقليميا، فوصل به احلد إلى عدم 

رضاه على تصريح السفير املصري في 
الرباط، إيهاب جمال الدين، الذي أكد أن 

”روابط املغرب ومصر ممتدة إلى نحو ألف 
سنة، والفاطميون عندنا جاؤوا من املغرب 

وعديد اآلثار في مصر مرتبطة باملغرب، حتى 
أن عددا من أولياء الله الصاحلني عندنا 

أصلهم مغربي“.

النفخ اجلزائري في أبواق الفتنة بعودة 
اإلعالم االستخباري إلى سوء الفهم الذي 
وقع منذ مدة، بني مصر واملغرب، ولم يدم 

كثيرا. إعالم اجلزائر لم يهضم ما ذهب إليه 
وزير االتصال الناطق الرسمي باسم احلكومة 
املغربية، مصطفى اخللفي، في شأن العالقات 
الثنائية قائال إن ”العالقات املغربية املصرية 
تسير في اجتاه إيجابي، الستئصال األسباب 

التي كانت وراء األزمة األخيرة بني البلدين، 
ونسير في اجتاه إيجابي وأّي تطّور سيقع 

سيتم اإلعالن عنه بطريقة رسمية في حينه“.
أي عاقل في العالم يهمه احتاد الدول 

العربية اإلسالمية وتضامنها ال يسعه إال أن 
يثمن التقارب املصري املغربي. لكن النظام في 
اجلزائر ال يسعه إال تكثيف اجلهود في جر أي 

تقارب إلى هاوية اخلالفات املزمنة.
مصر تبقى مصر بتجربتها وظروفها، 

واملغرب هو نفسه بتقاليده وتاريخه في تدبير 
أموره. كل بلد له خصوصياته التي متيزه، 

والبلدان معا اتفقا على احترام متبادل ووضع 
عالقاتهما على طاولة املصالح والتاريخ. وال 

مجال للمزايدات على هذا الطرف أو ذاك.

* كاتب مغربي

عندما ينفث إعالم الجزائر سمومه على عالقة مصر والمغرب

«مصـــر والمغـــرب لهما قاعـــدة من اإلطـــار القانوني الـــذي يدفع 

العالقات االقتصادية نحو األمام، وعلينا أن نفعله بشـــكل يحقق 

مصلحة حقيقية وتكون له عوائد ملموسة على الجانبين».

سامح شكري
وزير اخلارجية املصري

«فـــي حال توصل األطراف المتنازعة في ليبيا إلى اتفاق بضمانات 

من األمم المتحدة، فإن الحكومة اإليطالية على استعداد للتقدم 

باقتراح للبرلمان للمشاركة بقوات لحفظ السالم في ليبيا».

باولو جينتيلوني
وزير اخلارجية اإليطالي

«الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي اتفـــق مع العاهـــل المغربي حول 

أهمية عدم الســـماح ألي طرف بأن يوقع بيـــن البلدين، للنيل من 

العالقات المتميزة التي تجمع بينهما».

عالء يوسف
املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املصرية

} عكس جوالت حوار سابقة بني أطراف 
الصراع الليبي، سعت بعثة األمم املتحدة 

في ليبيا إلى تنظيمها، مثل حوار غدامس، 
ومحاوالت مماثلة تصدت لها ثالث من دول 
اجلوار هي مصر وتونس واجلزائر، التي 

سعت جلمع هذه األطراف ورأب الصدع بينها، 
فإن هذه اجلولة من احلوار التي بدأت في 
جنيف، والتي دعا إليها برناردينو ليون، 

ممثل األمني العام لألمم املتحدة في طرابلس،  
هي املؤهلة لتحقيق نتائج أكثر إيجابية من 
جوالت سبقتها، ألنها هي التي القت ترحيبا 

من أطراف الصراع، ومناصرة من الرأي العام 
الداخلي في ليبيا، مع مباركة إقليمية ودولية، 

وقد صدر بيان عن اجللسات األولى يؤكد 
املناخ اإليجابي الذي دار فيه احلوار، ويشير 
إلى توافق حول الثوابت الوطنية التي تشكل 
أرضية الستمراره حتى يصل النتائج املأمولة.

 وعدا هذا البيان، فقد وردت إشارات كثيرة 
من مختلف األطراف التي حضرت اجللسات 

األولى، تؤكد استعدادها لتحقيق املصلحة 
العليا للبالد، والوصول إلى وفاق وطني 

يخرج ليبيا من حالة التأزم واالحتراب التي 
تهددها بالتشظي، والدخول في حرب أهلية 

طويلة املدى، وتعطل بناء الدولة، وتقوم 
بنسف النتائج التي أحرزتها ثورة 17 فبراير.
بات مؤكدا، كما أعلن ممثل األمم املتحدة 

في ليبيا، استئناف احلوار الذي بدأ في 
جنيف، داخل ليبيا وفي واحة غات، أقصى 

اجلنوب الليبي، تلبية لشروط أطراف انضمت 
إلى احلوار، على رأسها املؤمتر الوطني العام 

املنتهية واليته، والذي يحمل تفويضا من 
بعض اجلماعات املسلحة التي تشارك في 

العمليات القتالية ضد اجليش الوطني.
ورغم أن املندوب األممي برناردينو 

ليون لم يعلن جدوال محددا لألعمال، إال أنه 
أشار إلى وجود نقطة أساسية يطرحها على 

املشاركني في احلوار، كبند من بنود هذا 
اجلدول، باعتبارها خطوة أولى تنهي االقتتال 

بني الليبيني، وحتقق مشاركة جماعية في 
السلطة، هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
تكون بديال للحكومة املؤقتة املنبثقة على 

البرملان صاحب الشرعية، وحلكومة اإلنقاذ 
املنبثقة عن املؤمتر السابق، وال يأتي هذا 

االقتراح بغرض جتاوز الشرعية، والقفز فوق 
التفويض الذي منحه الشعب الليبي ملجلس 

النواب، ولكن ألخذ حقائق الواقع في االعتبار، 
ولوجود قوى تبسط نفوذها على جزء من 

تراب الوطن وتهيمن على العاصمة، وكذلك 
لوجود دماء تسفك ومناطق تعاني ويالت 

النزاع املسلح.
ثمة تسريبات من جلسات االفتتاح في 

جنيف تقول بوجود اتفاق مبدئي على تشكيل 
هذه احلكومة اجلديدة البديلة للحكومتني، 

بأمل أال يحصل خالف فيما بعد حول توزيع 
هذه احلقائب، إال أن هذا االتفاق املبدئي ميثل، 

بالتأكيد، تقدما على طريق احلل، ألن تشكيل 

احلكومة يعني بالضرورة انتهاء االحتراب.
وليس معنى ذلك أن النجاح بات أكيدا، 

ألن هناك دائما أطرافا أكثر تشددا من غيرها 
ألسباب أيديولوجية وحزبية، خاصة لدى 
جماعات اإلسالم السياسي، ورمبا هناك 

أجندات أجنبية تسعى إلفساد هذا احلوار، 
وتعرقل الوصول إلى مثل هذا التوافق 
الوطني، الذي تراه ال يخدم مصاحلها.

 وهناك قبل هؤالء وبعدهم، لوردات احلرب 
الذين يتسيدون املشهد الليبي، مبؤهالت غير 
مؤهالت القيادة واجلدارة الوطنية والعلمية، 

وإمنا بالبلطجة وقوة السالح، بل هناك في 
احلراك امليليشياوي، عناصر ذات ماض 

إجرامي وخريجو سجون جنائية، وهؤالء 
يعرفون أنهم سيفقدون سلطتهم وفعالية 

السالح الذي ميارسون به تسيدهم، عندما 
تنشأ دولة املؤسسات والقانون، وتقام سلطة 

الشرطة واجليش والقضاء، وال ميكن جلم هذه 
األطراف، ووضع حد لتسلطها إال بأن يكون 

الراعي للحوار، وهو هنا ممثل األمم املتحدة، 
قادرا أن يضع سيف القانون والعدالة الدولية، 
حيث يضع لسانه ألنه كان يردد في مناسبات 
كثيرة، بينها مناسبة هذا احلوار، أن مجلس 

األمن سيتولى مراقبة املشهد، وأن هناك حزمة 
عقوبات ستطال معرقلي املسار الدميقراطي، 

ممن يقفون ضد بناء الدولة، ويسعون لتعطيل 
مخرجات احلوار ونتائجه، وأن مجلس األمن 
جاهز لتطبيق ما ينص عليه الفصل السابع، 

وليبيا ما تزال خاضعة ألحكامه، وتستطيع 
الهيئة األممية أن تباشر تطبيق مثل هذه 
العقوبات، وإصدار مذكرات القبض على 

من يستخدم السالح خروجا على اإلجماع، 
وتدميرا لفرص املصاحلة في ليبيا.

إذا حتقق مثل هذا الوعد، نستطيع أن 
نقول إن هذه اجلولة من احلوار مرشحة 

حقا إلخراج ليبيا من املأزق، ووضعها على 
طريق بناء الدولة التي ينشدها الليبيون، 

دولة مدنية تعتمد الدميقراطية طريقا للحكم، 
وصندوق االقتراع سبيال إليه، والفصل بني 
السلطات، واملساواة أمام القانون، وأن نرى 

بعد جناح هذا املؤمتر، جهدا دوليا إلنهاء 
املظاهر املسلحة، ألنها سالح خارج القانون، 

يشكل تهديدا ليس لليبيا مبفردها وإمنا لدول 
املنطقة كلها، كما تقول التقارير التي  تؤكد 

أن اجلماعات املتطرفة مبا في ذلك جماعة 
بوكو حرام في نيجيريا، تقوم بتوريد سالحها 

من ليبيا، وقد مت ضبط سالح ومسلحني 
متطرفني، يدخلون ليبيا لالحتماء بها، 

ويخرجون منها في غزوات إلى مصر وتونس 
واجلزائر ومالي والنيجر وتشاد، ما يشكل 

مخاطر تهدد السلم في مناطق عديدة خارج 
ليبيا، وتستوجب جهدا دوليا للقضاء على 

هذا السالح وعلى هؤالء املتطرفني.

* كاتب ليبي

ليبيا: الحوار بديال عن االحتراب

إشارات وردت من مختلف 

األطراف التي حضرت الجلسات 

األولى، تؤكد استعدادها لتحقيق 

املصلحة العليا للبالد، والوصول 

إلى وفاق وطني يخرج ليبيا من 

حالة التأزم واالحتراب

عبدالرحمن مطر
} أخيرا بدأت مجموعات املعارضة السورية، 

بالتقاطر إلى القاهرة، وهو ما يشي 
باحتماالت شبه مؤكدة، أن جميع األطراف 
ستكون على موعد حول مائدتني ترعاهما 

كل من احلكومتني املصرية والروسية، بدعم 
إقليمي ودولي غير معلن، في رحلة البحث 

عن إطالق جولة جديدة من التفاوض في 
جنيف قبلة املختلفني واملتقاتلني في أوطانهم، 

السوريني والليبيني، الذين طحنتهم احلرب، 
والتدخالت اخلارجية على حّد سواء. 

لم تعد ذات أهمية مسألة اإلشارة إلى 
ضعف املعارضة التي لم تستطع بناء الثقة 

بدءا مبن يفترض أنها متثلهم. الواقع أن 
جميع األطراف السورية منهكة ومنخورة 

بالفساد والفوضى، وكل األطراف تكاد تكون 
إقصائية بالقدر الذي ميكنها من التشبع 

بالوهم، بأنها القوة السياسية األقدر على 
حمل مسؤوليات العمل الوطني دون مشاركة 
أطراف أخرى. ينسحب هذا على موقف قوى 

املعارضة فيما بينها، وموقف النظام من 
أطراف املعارضة من جهة ثانية. وقد سجلت 
جميعها عجزا في الدفع باجتاه القيام بعمل 

وطني، من شأنه أن يقود إلى العمل اجلماعي 
املنظم، وفقا الستراتيجة تفضي إلى تسوية 

سياسية يكون فيها دور املعارضة فاعال.
لقاء القاهرة أنضجته مسائل أساسية، 

دعوة موسكو لشخصيات معارضة، واجلمود 
السياسي في املجهودات الدبلوماسية 

وتراجع االهتمام بالثورة السورية، وبالتالي 
استمرار نظام األسد وحلفائه االيرانيني 

في ارتكاب املجازر بحق املدنيني، وفرض 
احلصار على مناطق عديدة مثل الوعر ومخيم 

اليرموك، دون أن تكون مالمح حل في األفق 
املنظور أو إيقاف للقتل في احلّد األدنى.

إزاء أي تسوية، يتوجب على املعارضة 
السورية، أن توقف مناكفاتها املََرضية، 

وأن جتلس إلى طاولة تفاوض حول قضية 
أساسية هي اتخاذ موقف منسجم فيما 

بينها، للتعاون بصورة جماعية على صياغة 
رؤية موضوعية، تنطلق من معطيات الواقع، 
أساسها العمل املشترك. ودون أن تكون هناك 

مجموعة مشتركة ومنسجمة معنية بالتفاوض 
مع النظام وتتعامل مع املبادرات املطروحة 
من هنا وهناك، فإن الفجوة ستبقى تتسع، 

ليتمكن منها النظام االستمرار في عدم اعتبار 
أي قيمة سياسية للتعامل مع املعارضة، وهذا 

األمر يجعل من القوى الدولية غير مهتمة 
بتحريك امللف السياسي السوري، في ظل 

أولويات مجابهة اإلرهاب. ونظام األسد أول 
املستفيدين من هذا الوضع، ويلعب حلفاؤه 
الروس واإليرانيون دورا في إبقاء األوضاع 

على ما هي عليه. من هنا ميكن فهم شكل 
الدعوة التي وجهتها موسكو لشخصيات 

في املعارضة وليس تيارات، ودعت النظام، 
باملقابل كطرف رئيس مقابل أفراد.

يتوجب على املعارضة، أن تخلق مبادراتها 
وفقا ملبادئ الثورة واعتبارات الوضع القائم، 

وفي الواقع أمام التطورات الصعبة لم تعد 
ثمة أسس ثابتة ومقدسة، الثابت األساسي 

هو الذهاب نحو مرحلة انتقالية وفقا جلنيف 
1، تضع حدا للقتل والتهجير واإلبادة، وتقود 

إلى رحيل النظام وفقا آلليات يتم التوافق 
عليها على طاولة املفاوضات. يجب أن تكون 

هناك استراتيجيات للعمل وخطط بديلة. 
واملعارضة لن تكون قادرة على القيام بهذه 

املهام في ظل االنقسام املخجل.
مهمة لقاء القاهرة هي احلوار بني 

أطراف املعارضة، خللق ظروف مالئمة للعمل 
اجلماعي، واخلروج من نفق االختالفات التي 

أفقدتهم ليس ثقة الداخل، ولكن القدرة على 
القيام بأي جهد إيجابي. وكذلك وضع رؤية 
موحدة للعمل السياسي اخلارجي، بعيدًا، 

أو مبالحظة، موقف كل طرف بشأن التعامل 
مع النظام، ورؤيته للمشاركة في املرحلة 

االنتقالية وبناء املستقبل، وهو ما يجب أن 
يتم التشاور فيه، بصورة جادة، دون إبهام في 

املواقف أو غموض، بني كل التيارات والقوى 
واألشخاص داخل املعارضة، باتت معروفة 
مواقفهم واجتاهاتهم ووالءاتهم السياسية 

واالجتماعية، وكذلك مصادر دعمهم ومتويلهم.
تناول مسألة بناء الثقة بني مختلف 

األطراف السورية، يجب أن يتم على 
مستويني، بني مكونات املعارضة نفسها، بأن 
تتخلص من عملية اإلقصاء والتخوين التي 

متارسها في صفوفها، والقصور في فهم اآلخر 
إال عبر مصالح ضيقة. هذا مينح املعارضة 

القوة التي جتبر فيها النظام على اتخاذ 
خطوة باجتاه بناء الثقة مع املعارضة، وهذا 
هو املستوى الثاني، والذي يجب أن يشتمل 

إجراءات متفق عليها مبوجب تفاهمات.
القضية احملورية األكثر إحلاحا يجب أن 

تتركز حول ثالث نقاط حيوية تتعلق باحلياة 
اليومية للسوريني ومعاناتهم اإلنسانية التي 

وصلت حدا صعبا، وهي إيقاف العمليات 
العسكرية، وفقا ملبدأين هما حتييد املناطق 

املدنية، وسحب القوى العسكرية خارجها.
النقطة الثانية، رسل احلرية، نشطاء العمل 
املدني والسياسي، املعتقلون لدى نظام األسد، 
يجب أن تكون حريتهم على طاولة التفاوض، 

وعلى كل املستويات، بحيث يشكل اإلفراج 
عنهم أحد أهم إجراءات بناء الثقة. وينسحب 
األمر على التنظيمات املسلحة املعارضة التي 
تعتقل احلقوقيني والصحفيني ونشطاء العمل 

اإلنساني واملدني.
النقطة الثالثة، العمل على تخفيف 

معاناة السوريني الالجئني والنازحني، وحّل 
مشكالتهم في إطار القانون الدولي، خاصة 
الذين يتعرضون إلجراءات عنصرية ومتييز 

كونهم سوريني. فهل تدرك املعارضة السورية، 
ولو متأخرة، أنه يجب االعتناء باملسألة 

الوطنية كما يجب؟ نتمنى أن يكون لديها ما 
تقدمه في القاهرة من أجل التنسيق املشترك.

* كاتب سوري
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53.5 15100اقتصاد
مليـــون طن حجم إنتاج الفوســـفات الســـنوي، الذي تســـعى 

شـــركة مناجـــم الفوســـفات األردنية إلـــى بلوغـــه بحلول عام 

2020 مقارنة بنحو 8 ماليني طن حاليا.

مليـــار دوالر تعتزم الكويت إنفاقها خالل 5 ســـنوات لتطوير 

مختلف القطاعات في صناعة النفط والنقل البحري بحســـب 

تصريحات وزير النفط الكويتي علي العمير.

باملئة نســـبة هبـــوط فائض امليزان التجـــاري للجزائر في عام 

2014 بمقارنة سنوية بسبب زيادة الواردات وانخفاض عوائد 

صادرات الطاقة بحسب بيانات رسمية.

القاهرة عازمة على مواصلة خفض الجنيه لتسوية أوضاعها المالية
[ دعوات للبنك المركزي لإلعالن صراحة عن السعر المستهدف [ رد وديعة قطر وخدمة الديون وتحويل أرباح الشركات خلف القرار

محمد حماد

} القاهــرة – واصل البنك المركزي المركزي 
المصـــري خفضه لســـعر صـــرف الجنيه من 
خالل الســـعر الذي يطرحه فـــي عطاءات بيع 
الدوالر للمصـــارف، ليصل حجم التراجع في 
السعر الرســـمي الى نحو 2.8 بالمئة خالل 4 
إن  أيام متتالية. وكشـــفت مصادر ل“العرب“ 
البنك يعتـــزم مواصلة خفض ســـعر الجنية 

ليصل الى 3.5 بالمئة.
وأضافت أن اإلجراء هدفه في المقام األول 
القضاء على السوق الموازية لتجارة الدوالر، 
والتـــي أدت إلـــى فجـــوة كبيرة بين الســـعر 
الرسمي في البنوك والســـوق غير الرسمية، 

بلغت نحو 9 بالمئة قبل اإلجراءات األخيرة.
وأكد مســـؤول بأحـــد شـــركات الصرافة 
أن البنك المركزي المصري تسبب  لـ“العرب“ 
في اشتعال أسعار صرف الدوالر في السوق 
الموازيـــة، ألنه حتى اآلن لـــم يفصح صراحة 
عـــن المســـتوى المســـتهدف لخفـــض قيمة 

الجنيه أمام الدوالر.
وأضاف أن ذلك أدى الرتفاع األســـعار في 
الســـوق الموازية بنفس المبالـــغ التي يقوم 
البنك المركزي باستهدافها، خالل العطاءات 

التي يطرحها على البنوك.
وقال عمـــرو طنطاوي العضـــو المنتدب 
أن تحريك ســـعر  لبنك مصر إيران لـ“العرب“ 
الدوالر في السوق الرسمية كان أمرًا حتميا، 
في ظل نقـــص الموارد الســـيادية لمصر من 
العملـــة األجنبية، ولم يكن هناك ســـعر عادل 
للجنيه المصـــري أمام الـــدوالر، ما أدى إلى 
قيـــام المضاربين في الســـوق الموازية برفع 

األسعار بشكل غير عادل.
وكان ســـعر الدوالر في الســـوق الموازية 
قـــد وصل حتى مســـاء الثالثاء فـــي القاهرة 
قـــد وصل إلى نحو 8 جنيهـــات في إال أنه لم 
يثبت عند ذلك المســـتوى. واتسعت الفجوة 
بين ســـعر صرف الدوالر في السوق الرسمية 

والســـوق الموازيـــة إلى نحـــو 9 بالمئة قبل 
العطاءات الثالث التي طرحها البنك المركزي 
خالل الجلســـات الثالث الســـابقة بنحو 120 
مليون دوالر بمتوسط يومي 40 مليون دوالر.
ويطـــرح البنـــك المركـــزي عطاءاته خالل 
أيـــام األحد واالثنين واألربعاء والخميس، إال 
أنه قام بطرح عطاء اســـتثنائي ومفاجئ يوم 

الثالثاء.
وأكـــد طنطاوي أن حل المشـــكلة الحالية 
يكمـــن فـــي ترشـــيد اســـتيراد الســـلع غير 
الضرورية التـــي تخلق طلبا غيـــر ملح على 
الدوالر، ويشعل أسعاره في السوق الموازية، 
مـــا تضطر معه الحكومة إلـــى طرح عطاءات 
لموازنـــة الفجـــوة الكبيـــرة بين الســـوقين 

الرسمي وغير الرسمي.
بلغ إجمالـــي قيمة الواردات المصرية من 
الخـــارج نحـــو 28 مليار دوالر فـــي عام 2014 
وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء.
وقد أرجعـــت الدكتورة ســـلوى العنتري 
رئيس إدارة البحوث بالبنك األهلي (ســـابقا) 
في تصريحات لـ“العرب“ أسباب خفض قيمة 
الجنيه إلى وجود إقبال كبير على الدوالر من 

كافة القطاعات في هذا التوقيت من كل عام.
وأشـــارت إلى سداد أقساط الديون لنادي 
باريـــس، وهو مـــا يعكـــس طلبًا مـــن جانب 
الحكومـــة، إضافة إلى تحويـــل أرباح بعض 
الشـــركات األجنبية للخارج مـــع االنتهاء من 
الميزانيـــات العمومية، ما يخلق طلبًا موازيا 

من جانب القطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزي أن إجمالي 
الدين الخارجي وصل لنحـــو 46 مليار دوالر 
خالل العام الماضي، فيما وصل إجمالي تلك 

الديون لنحو 529 مليون دوالر في العام.
وقالت الدكتـــورة منـــى البرادعي المدير 
التنفيـــذي للمعهـــد المصرفـــي المصري أن 
هناك بنودًا في إنفـــاق المصريين تؤدي إلى 

خلـــق طلب ترفي على الـــدوالر، منها الزيادة 
المفرطـــة فـــي الرحالت الخارجيـــة ورحالت 
الحـــج والعمرة وهـــو مـــا أدى لتراجع قيمة 
الجنيه المصري أمام كافة العمالت األجنبية 

بشكل كبير.
وتـــرى البرادعي أن قطاع الســـياحة هو 
الحـــل الســـريع والعملـــي للخـــروج من هذا 
النقـــص الحاد في المعروض من الدوالر، ألن 
عوائد هذا القطاع من الدوالر سريعة وقوية، 
ما يستدعى إستراتيجية جديدة لتنشيط هذا 
القطاع، الذي تأثر بشكل كبير منذ ثورة يناير 

.2011
وشـــهد قطاع السياحة زيادة كبيرة خالل 
شـــهر أكتوبر الماضـــي وبلغ عـــدد األجانب 

خالل ذلك الشـــهر نحو مليون ســـائح مقارنة 
بنحو 558.7 ألف سائح خالل نفس الشهر من 

عام 2013.
وشـــددت مصادر مصرفيـــة، على ضرورة 
مواجهة الحقيقة، وهـــي أن االحتياطي تآكل 
خالل الفتـــرة الماضية بشـــكل كبير، خاصة 
خالل شهر نوفمبر الماضي، بعد رد الوديعة 
القطرية والتي جـــاءت على نصيب من حجم 

االحتياطي لدى البنك المركزي.
يذكر أن مصر ردت آخر قسط من الوديعة 
القطرية في شـــهر نوفمبر الماضي بقيمة 2.5 
مليار دوالر، وبذلـــك يصل إجمالي ما أعادته 
مصـــر لقطر نحو 6 مليـــارات دوالر خالل عام 

.2014

وطالبت جهات مصرفية متعددة، بضرورة 
إعـــالن البنك المركـــزي صراحة عن الســـعر 
العادل الذي يراه مناسبًا لتنظيم السوق مرة 
واحـــدة، بدًال من الصدمات اليومية للســـوق 
والتـــي تصيـــب المتعاملين باإلحبـــاط، وقد 
تكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على مستقبل 

االستثمار في البالد.

المصريون يطالبون باالعالن عن حجم خفض قيمة الجنيه مرة واحدة بدل الصدمات اليومية المتالحقة

علمــــــت "العرب" من مصادر مطلعــــــة أن البنك املركزي املصري يتجه ملواصلة خفض قيمة 
اجلنيه املصري أمام الدوالر، حتى يصل مجمل اخلفض إلى 3.5 باملئة في سوق الصرف 

بعد تخفيضات متتالية على مدى 4 أيام.

◄ أظهرت بيانات أن تكاليف 
إنتاج الكثير من شركات الرمال 
النفطية في كندا أصبحت تفوق 
عوائد بيع اإلنتاج، لكن معظمها 
ال يزال يستبعد إجراء خفض في 

اإلنتاج في مشروعاتها الكبيرة.

◄ قالت كريستين الغارد رئيسة 
صندوق النقد الدولي إن انسحاب 

اليونان من منطقة اليورو غير 
مسموح به وفقا لقواعد المنطقة، 

وإذا حصل سيكون له تأثير 
”كارثي“ على أثينا.

◄ تراجع معدل البطالة في 
بريطانيا إلى 5.8 بالمئة خالل 

ثالثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، 
لتسجل البطالة أدنى مستوى 

لها في ست سنوات، وفق مكتب 
اإلحصائيات الوطني.

◄ توقعت شركة تويوتا موتور 
كورب اليابانية للسيارات تراجع 

مبيعاتها المحلية خالل العام 
الحالي بنسبة 9 بالمئة بعد زيادة 

الضريبة على المبيعات، مقابل 
ارتفاع مبيعاتها العالمية بنسبة 

2 بالمئة.

◄ قال وزير النفط الفنزويلي 
أسدروبال تشافيز إن صادرات 

بالده من الخام تراجعت في عام 
2014 من 2.43 مليون برميل يوميا 

إلى 2.33 مليون برميل يوميا.

◄ انتعش الين مقابل الدوالر 
أمس األربعاء، بعد أن أبقى بنك 

اليابان المركزي سياسته النقدية 
دون تغيير، ما اضطر المضاربين 
الذين تكهنوا بمزيد من التيسير 

إلى تصفية الرهانات التي 
وضعوها على انخفاض العملة.

أزمة غذاء حادة تحاصر اليمنيين مع استمرار عنف الحوثيينباختصار
} صنعاء – تسارعت وتيرة األحداث في اليمن 
بشقيها األمني واالقتصادي بإجتاه املجهول، 
وسط مخاوف من ارتدادات الفوضى الدموية، 
على بطـــون اليمنيـــني، حيث تعانـــي غالبية 
احملافظـــات اليمنية من أزمة غـــذاء تتجه إلى 

مزيد من التفاقم.
وتنذر التطورات األمنية والسياسية بأزمة 
إنســـانية خانقة، في وقت تشـــير فيه التقارير 
الرسمية إلى أن مخزون احلبوب ال يكفي لشهر 
واحد، إضافة إلى ندرة املواد الغذائية وارتفاع 

أسعارها.
وتؤكـــد منظمـــة األغذية والزراعـــة التابعة 
لـــألمم املتحـــدة (فاو) انعـــدام األمـــن الغذائي 

في اليمـــن، وأن نتائج التحليـــل الكامل لألمن 
الغذائـــي في الدولـــة الواقعة بـــني فكي تنظيم 
القاعدة، وميليشيا احلوثي الشيعية، تظهر أن 

معظم احملافظات تعاني من أزمة غذائية
اختفـــاء  إلـــى  إعالميـــة  تقاريـــر  وتشـــير 
اســـطوانات الغـــاز املنزلـــي مـــن نقـــاط البيع 
الرســـمية في العديد من احملافظـــات اليمنية، 
وأنهـــا أصبحـــت تباع في الســـوق الســـوداء 
بأضعاف سعرها الرســـمي، إضافة إلى وجود 

مؤشرات تنذر بأزمة وقود في البالد.
ودفعت املواجهات املسلحة، معظم محطات 
التزويد إلى اإلغالق، فيما توقف ضخ النفط من 
محافظتي شـــبوة وحضرموت، في وقت تتجه 

فيه محافظة مأرب املنتجة األساســـية للبترول، 
الى قطع اإلمدادات عن العاصمة، كرد فعل على 

متدد احلوثيني واقتحامهم لدار الرئاسة.
وفـــي نهايـــة العـــام املاضـــي قـــدر وزيـــر 
الصناعة والتجارة اليمني سعدالدين بن طالب 
اخلســـائر التي حلقت باقتصاد بالده منذ عام 

2011، بحوالـــي 10.5 مليار دوالر، أي ما يعادل 
33 باملئـــة من الناجت احمللي اإلجمالي، مدفوعة 
االقتصادية  والهـــزات  الداخليـــة  بالتوتـــرات 

الدولية.
كما أظهرت بيانـــات البنك املركزي اليمني، 
تراجع احتياطيات النقد األجنبي إلى 4.9 مليار 

دوالر، بسبب تراجع صادرات وعوائد النفط.
وتصاعـــدت وتيرة العنف بشـــكل كبير منذ 
بداية العام احلالي مع ســـيطرة احلوثيني على 
مفاصـــل الدولـــة، وأصيبـــت البالد بشـــلل تام 
حيث أغلقت املؤسســـات احلكومية واخلدمية 
واملصارف واحملالت التجارية وشركات القطاع 

اخلاص أبوابها.

سلوى العنتري:

السبب الحقيقي هو تصاعد 

طلب الحكومة والقطاع 

الخاص على الدوالر

عمرو طنطاوي:

رفع األسعار أمر حتمي 

نتيجة نقص موارد مصر من 

العمالت األجنبية

سعدالدين بن طالب:

10.5 مليار دوالر خسائر 

االقتصاد في 5 سنوات 

نتيجة التوترات

منى البرادعي :

ترشيد اإلنفاق حل واقعي 

وتنشيط السياحة مفتاح 

حل األزمة المالية

} مســقط – أعلنت ســـلطنة عمان أنها تعتزم 
تطبيـــق قانونـــني جديدين حلماية املســـتهلك 
وحمايـــة املنافســـة ومنـــع االحتـــكار، وأكدت 
إعداد قانون الغش التجاري استكماال ملنظومة 

التشريعات حلماية املستهلك.
وقال ســـعيد بـــن خميس الكعبـــي رئيس 
الهيئـــة العامـــة حلماية املســـتهلك إن الهيئة 
قطعـــت الشـــوط األكبـــر فـــي إعـــداد اللوائح 
التنفيذيـــة للقانونني. ورجـــح أن يبدأ تطبيق 
القانون االول مطلع مارس املقبل والثاني قبل 

نهاية النصف األول من العام احلالي.
وأكد أن قواعد حماية املنافســــة ال تعني 
حتمية املنافســــة الكاملة والقضاء كليا على 
االحتكار، وإمنا تعني قدرا كبيرا من احلرية 
للمستهلكني في إشباع حاجاتهم والشركات 
فــــي إنتــــاج الســــلع واخلدمات بأقــــل تكلفة 

ممكنة.
وأشـــار إلى بعـــض املمارســـات املخالفة 
للقانـــون فـــي مســـألة توفيـــر الضمـــان فـــي 
الســـيارات وغيرهـــا مـــن الســـلع واملنتجات 
وأن القانـــون اجلديد أبطل الشـــروط املجحفة 
بإلزام الصيانة الدورية للســـيارة في الوكالة 

الستمرار الضمان.
وأوضـــح أن التشـــهير في قانـــون حماية 
املســـتهلك أجاز نشـــر حكم اإلدانة، أما في في 
قانون حماية املنافسة ومنع االحتكار فقد نص 

على وجوب نشر األحكام النهائية.

قوانين عمانية لحماية
المستهلك ومنع االحتكار

}  نائب الرئيس األميركي الســـابق آل غور يلقي كلمة أثناء حضوره لفعاليات املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس حول آثار ظاهرة ارتفاع درجة 
حرارة األرض.



} الكويت – وجه وزير النفط العماني محمد 
بـــن حامد الرمحي، انتقادات حادة ومباشـــرة 
وغير مســـبوقة لسياســـة منظمة أوبك، وقال 
إن بالده تعاني من أوقات عصيبة بســـبب تلك 
السياسة التي أدت إلى تراجع حاد في أسعار 

النفط العالمية. 
وأضـــاف أن أوبـــك كانت تجنـــي إيرادات 
يومية بين 2.7 و2.8 مليار دوالر عندما ”أعلنت 
قائلـــة إنها ســـتدافع عـــن حصتها  الحـــرب“ 
الســـوقية. وأضـــاف أن اإليـــرادات اليوميـــة 

أصبحت حوالي 1.5 مليار دوالر.
وقـــال ”من الواضـــح أن 1.5 أفضل من 2.7 
أو 2.8“ مليـــار دوالر. وأضاف مخاطبا المؤتمر 
”ال أفهـــم كيف تكون الحصة الســـوقية أهم من 

اإليرادات“ بالنسبة ألوبك.
وتعـــد التصريحـــات التي صـــدرت خالل 
مؤتمـــر لصناعة الطاقة فـــي الكويت بحضور 
وزيـــري نفـــط الكويـــت والعـــراق، أول انتقاد 
ُعماني علني مباشـــر لسياســـة منظمة أوبك، 

التي يقف خلفها أقرب حلفائها الخليجيين.
وكانت سياسات المنظمة قد تلقت انتقادات 
وشـــكاوى من إيران وفنزويال، لكن عمان وهي 
حليـــف مهم لدول رئيســـية فـــي المنظمة مثل 
السعودية، لم يســـبق أن وجهت انتقادات من 

هذا النوع.
ويصر كبـــار منتجـــي النفط فـــي الخليج 
بقيادة الســـعودية أن المنظمة غير مســـؤولة 
عـــن الفائـــض المعـــروض في األســـواق وأن 
أي خفـــض في إنتاجها لن يدعم األســـعار ألن 
منتجيـــن آخرين ســـيمألون ذلك الفـــراغ، على 

حساب فقدان حصتها في السوق.
وتشـــير بيانات الشـــركات المنتجة للنفط 
المرتفع التكلفة أن مستويات األسعار الحالية 
بدأت تقلص االستثمارات في النفط الصخري. 
ويرجح المحللون أن تبدأ األســـعار باالرتفاع 

في النصف الثاني من العام.

وحـــذر الرمحي مـــن أن سياســـة أوبك قد 
تنجح بشـــكل مؤقـــت فـــي إزاحـــة المنتجين 
مرتفعي التكلفة من الســـوق لكنهم سيعودون 
الحقـــا ممـــا ســـيجعل سياســـة أوبـــك عديمة 

الجدوى.
ووقفت الســـعودية وحلفاؤها الخليجيون 
خلف قرار أوبك في نوفمبـــر الماضي، اإلبقاء 
علـــى إنتاجهـــا دون تغييـــر رغـــم انخفـــاض 
األســـعار. وأكدت الرياض مرارا على أن أوبك 
لن تخفـــض اإلنتاج حتى لو بلغ ســـعر برميل 

النفط  20 دوالرا.
ويصر كبار المنتجين الخليجيين بأن على 
أوبـــك حماية حصتها الســـوقية فـــي مواجهة 
المورديـــن ذوي التكلفـــة المرتفعـــة من خارج 
أوبك مثل منتجـــي النفط الصخري في أميركا 

الشمالية.
وتخلت ســـلطنة عمان أمـــس ألول مرة عن 
التصريحـــات التـــي تؤكـــد متانـــة أوضاعها 
االقتصاديـــة، لتعتـــرف بأنهـــا تعانـــي أوقاتا 
عصيبة بســـبب تراجع أسعار النفط العالمية، 
حيث أكـــد الرمحي أمـــس أن ”الوضع الحالي 
ســـيء لنا في عمان. إنه وقـــت عصيب بالفعل. 

هذه سياسة سيئة“.
ويرى مراقبـــون أن تصريحات الرمحي قد 
تكـــون نداء عاجـــال موجها إلـــى دول الخليج 
وكانـــت  لهـــا.  المســـاعدات  لتقديـــم  الغنيـــة 
الســـعودية واإلمـــارات والكويـــت وقطـــر، قد 
رصدت 10 مليار دوالر من المساعدات لسلطنة 
عمان عـــام 2011 ومثلها للبحرين على مدى 10 

سنوات.
وســـلطنة عمان مصدر صغير للنفط وغير 
عضو فـــي أوبك، وهي تفتقر إلى االحتياطيات 
جيرانهـــا  بوســـع  التـــي  الضخمـــة  الماليـــة 
الخليجييـــن اســـتخدامها الجتيـــاز تداعيات 
هبـــوط أســـعار الطاقـــة. وتشـــير تصريحات 

الرمحي إلى قلق متنام من األضرار االقتصادية 
التي قد تلحق بعمان بسبب هبوط النفط.

وتعاني ُعمان التي تنتج نحو مليون برميل 
يوميا، بشـــكل كبير من تراجع أســـعار النفط، 
وهي تملك صندوق ثروة سياديا صغيرا تقدر 

احتياطاته بنحو 13 مليار دوالر.
وكان سوق مسقط لألوراق المالية الوحيد 
بيـــن األســـواق الخليجة الـــذي أنهـــى العام 
الماضي على انخفاض، بلغ أكثر من 5 بالمئة. 
ودفع ذلك صندوق الثروق الســـيادية للتدخل 
وشراء األسهم لتهدئة المتعاملين رغم موارده 

الشحيحة.
وقـــد أعلنـــت في وقت ســـابق من الشـــهر 
ميزانية العـــام الحالي، التـــي تضمنت عجزا 
حادا يقدر بنحو 6.5 مليار دوالر، لكنها فاجأت 
الخبـــراء االقتصاديين بزيادة اإلنفاق بنســـبة 

4.5 بالمئة ليصل إلى نحو 36.6 مليار دوالر.

وركـــزت الحكومة في تلك الموازنة تطبيق 
اإلصالحـــات الهيكلية، التي تأخـــرت طويال، 
وتضمنت إجراءات لزيادة الموارد مثل خفض 
الدعم الحكومي عن الوقود والسلع األساسية 
وفـــرض العديـــد مـــن الرســـوم والضرائـــب 

الجديدة.
وتمثل الموازنة التشـــغلية نحو 68 بالمئة 
من اإلنفـــاق مقارنة بنحـــو 23 بالمئة لإلنفاق 

االستثماري.
وتحـــاول الموازنة تحقيـــق معادلة توازن 
صعبـــة بيـــن متطلبات زيادة اإلنفـــاق في ظل 
تراجع أســـعار النفط، دون إفراط قد يقود إلى 
مخاطر تضخميـــة، وبين االلتـــزام الحكومي 

باستمرار المشروعات المعلنة.
وقـــال أحمد بن علي المعولي، المستشـــار 
االقتصادي السابق في البنك الدولي، في وقت 
ســـابق إن موازنة العـــام الحالـــي ركزت على 

المحافظة على النمو لالبتعاد عن هزات النفط.
وأشـــار إلى أنها تتضمـــن تخصيص عدد 
من الشـــركات الحكومية، التي تمثل عبئا على 
الموازنـــة العامة، يصل إلـــى أكثر من 5 مليار 

دوالر وهو في تزايد مستمر.
وتفتح المشـــاريع الجديـــدة آفاقا لتحفيز 
أنشـــطة القطاع الخاص، وتوفر فرص العمل 
الحقيقية ناتجة عن توسع االقتصاد، بطريقة 
مختلفة عن الســـنوات الماضية التي شـــهدت 
توظيفا بمعدالت كبيرة في القطاع العام، أدى 

إلى إرهاق الموازنة العامة.
وتمعـــن الموازنة في محاولة إيجاد حلول 
جذرية مســـتدامة، بإطالق مشـــروعات جديدة 
فـــي محاولـــة لدعـــم اســـتراتيجيات التنويع 
االقتصـــادي خاصة في القطاعين الســـياحي 
واللوجستي إضافة إلى المشروعات الخدمية 

التي تسهل حياة المواطنين.

} واشنطن – جدد صندوق النقد الدولي دعوته 
لـــدول اخلليـــج لتنويـــع اقتصاداتهـــا من أجل 
خفـــض اعتمادها على عوائد صـــادرات الطاقة، 
جتنبا لتأثيرات موجة تقلبات أسعار النفط على 
موازناتها العامة وعلى مشـــاريعها املستقبلية 
املبرمجة التي متول أساسا من العوائد النفطية.
واعتبر محللون أن اســـتمرار تهاوي أسعار 
البتـــرول، زاد املخـــاوف من انهيـــار اقتصادات 
الدول املنتجة للنفط بسبب اعتمادها بشكل شبه 
كلـــي على إيرادات النفط، فـــي ظل تنوع محدود 
ملواردهـــا، وهي مخاوف جدية طرحت بقوة على 
طاولة نقـــاش دول مجلس التعـــاون اخلليجي، 

لقناعتها بضرورة تنويع مصادر الدخل.
ويرى صندوق النقد إن دول اخلليج جنحت 
ولو نســـبيا فـــي دعم سياســـات التنويع والتي 
أســـهمت في تأمني بيئـــة اقتصادية مســـتقرة، 
وحتســـني مناخ األعمال، واالستثمار في البنية 

التحتية والتعليم.
كما جنحت فـــي إدارة فوائضها املالية التي 
جنمت عن الطفرة النفطية رغم تقلبات األســـعار 
فـــي محطـــات متباعدة. وقـــال الصنـــدوق إنها 

خطـــوات مهمة في االجتـــاه الصحيح، لكنها لم 
تعالج تأثير توزيع عوائد النفط.

وأضاف أن األجور العالية واملزايا السخية 
التـــي توفرهـــا احلكومة ال تشـــجع املواطنني 
للبحث عـــن عمل في القطاع اخلـــاص، وكذلك 
اإلنفـــاق احلكومـــي املرتفـــع في بيئـــة محلية 
محمية نســـبيا، يشجع الشـــركات على إنتاج 

السلع واخلدمات غير القابلة للتداول.
وذكر الصندوق أن اقتصـــاد دول اخلليج، 
أثبـــت قدرته علـــى جتـــاوز األزمـــات العاملية 
واإلقليمية، رغم اعتمـــاده الكبير على إيرادات 

النفط.
وقـــال إن كتلـــة دول اخلليـــج االقتصادية 
احتفظت مبوقع متقدم على املســـتوى العاملي، 
ضمـــن قائمة أكبـــر 12 اقتصادا عامليـــا، وبلغ 
حجمها في عام 2013 نحو 1.65 تريليون دوالر.

وقـــد جتلـــى ذلـــك فـــي ضخامة الثـــروات 
الســـيادية لـــدول اخلليـــج، حيـــث حققت دول 
املجلـــس ثروة ماليـــة كبيرة مـــن عوائد النفط 
تقـــدر بنحو 2.45 تريليون دوالر ومبا يعادل 35 
باملئة من مجموع الثروات السيادية في العالم 

والبالغة نحـــو 6.83 تريليـــون دوالر. وجعلت 
تلك اإلمكانـــات املالية الضخمـــة دول اخلليج 
أكثـــر قدرة علـــى حتقيق التنـــوع االقتصادي، 
مبا يجنبها مخاطر تقلبات أسعار النفط التي 
تتأثر بعوامل ال تقتصر على اإلنتاج واألسعار، 
بـــل تشـــمل التطـــورات األمنية والسياســـية 
واالقتصاديـــة، فضال عن عوامل نفســـية لدى 

املتعاملني في األسواق.
وتختلف نســـب االعتماد علـــى النفط بني 
دولـــة وأخـــرى، حيث تعتمـــد اإلمـــارات عليه 
بنســـبة 77 باملئة، والســـعودية 85 باملئة، فيما 
حتتل الكويت املرتبة األولى باعتمادها بنسبة 

93 باملئة على عوائد النفط.
وذكر الصنـــدوق أن اقتصادات دول مجلس 
التعـــاون األكثـــر تنويعـــا، هي األكثـــر حتقيقا 
لنتائج متميزة في املؤشرات الدولية التي تعتبر 
حيويـــة، ألنها توفـــر فرصة للمســـتثمر الدولي 

إلجراء مقارنة بني 200 اقتصاد في العالم.
وترتبـــط تلـــك املؤشـــرات بـــاألداء والتنوع 
االقتصـــادي واخلدمات اللوجســـتية وســـهولة 
تنفيـــذ األعمـــال التجاريـــة القدرة التنافســـية، 

والعامـــل املشـــترك بينهمـــا هو عـــدم االرتباط 
بالقطـــاع النفطـــي الـــذي يتعـــارض مـــع هدف 

التنويع االقتصادي.
واحتلت دولة اإلمارات املرتبة 27 على مؤشر 
اخلدمات اللوجستية التجارية لعام 2014، وهو 
أفضـــل ترتيب لـــدول منطقة الشـــرق األوســـط 
وشمال أفريقيا، وفق دراسة البنك الدولي، حيث 
تتميـــز اإلمارات على صعيد نقل البضائع وربط 

املنتجني باألسواق العاملية.
وجنحـــت دول مجلـــس التعـــاون اخلليجي  
فـــي تطوير مجاالت صناعيـــة مختلفة في ثالثة 
عقود ماضية، منها البتروكيماويات واألســـمدة 
واألملنيـــوم فضـــال عـــن اخلدمـــات املصرفيـــة 

والعقارات والتوزيع والنقل اجلوي.
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◄ أكد درويش بن إسماعيل البلوشي 
وزير الشؤون المالية العماني إنجاز 
خطة استراتيجية للطيران العماني 
لمدة 10 سنوات تركز على التوسع 
في حجم األسطول وعدد المحطات 

وتدعيم اإليرادات.

◄ طلبت شركة أرامكو السعودية من 
شركات خدمات الحقول أن تمنحها 

خصما بسبب هبوط سعر الخام. 
ورجحت الشركة إبقاء عدد منصات 

الحفر العاملة لديها دون تغيير خالل 
العام الجاري.

◄ قال وزير النفط العراقي عادل عبد 
المهدي إن أسعار النفط الخام بلغت 

مستوى القاع وأصبح من الصعب 
أن تنخفض أكثر، وأن مستوياتها 

الحالية ستخرج منتجي التكلفة 
المرتفعة من السوق.

◄ كشفت شركة أتش.سي المصرية 
لألوراق المالية أنها ستشرف على 
نحو 6 إلى 8 صفقات استحواذ في 
السوق المحلية أغلبها لمستثمرين 

أجانب وعرب هذا العام بقيمة 
تتجاوز مليار دوالر.

◄ وّقع صندوق إسالمي مع شركة 
إنترناشونال ايرفاينانس وتدعمه 

شركة إيرباص أولى صفقاته لشراء 
خمس طائرات من طراز أيه 200-330 
إلى جانب خيار شراء أربع طائرات 

إضافية.

◄ أعلنت شركة البترول الكويتية 
العالمية أنها انتهت من إنجاز 29 

بالمئة من عملية بناء مصفاة فيتنام 
التي تمتلك فيها الكويت حصة 35 
بالمئة. وقالت إن العمل بالمشروع 

سينتهي في نهاية 2016.

باختصار تقلبات أسعار النفط تدفع دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها

} لندن –  ارتفعت أســـعار النفط بشكل طفيف 
أمـــس في عالمة جديدة علـــى تلقيه دعما عند 
املســـتويات احلالية، لكن بعض احملللني قالوا 
إن آفـــاق األشـــهر الســـتة املقبلة تظـــل قامتة 

بسبب وفرة املعروض.
ونزلت أســـعار النفـــط يوم الثالثـــاء بعد 
أن خفـــض صنـــدوق النقـــد الدولـــي توقعاته 
لالقتصاد العاملي لعام 2015 وحملت إيران أحد 
املنتجـــني الرئيســـيني للخام بأن األســـعار قد 
تهبـــط إلى 25 دوالرا للبرميل إن لم تتخذ أوبك 

إجراء لدعمها.
واســـتقرت األســـعار أمـــس في ظـــل ميل 
املتعاملني إلى الشـــراء لتتحرك فوق 48 دوالرا 

للبرميل.
وقال مصرف بي.أن.بـــي باريبا في مذكرة 
”مازلنـــا ال نـــرى مجـــاال يذكـــر لتجنـــب زيادة 
كبيرة في املخزون في النصف األول من العام 

احلالي، ولذلك نتوقع أسعارا ضعيفة“.

وأضـــاف أن قوة أســـعار الســـلع األولية 
ومنها النفط ترتبط بعالقة عكسية مع الدوالر، 
املرشـــح للصعـــود في ظـــل اجتـــاه الواليات 
املتحدة لتشـــديد السياســـة النقديـــة ومرور 
أوروبا واليابان مبرحلة توســـعية، األمر الذي 

يعوق أي حتسن ألسعار النفط.
ويؤدي هبوط أسعار النفط إلى انخفاض 
التضخــــم فــــي كثير مــــن البلــــدان خاصة في 
االقتصــــادات اآلســــيوية واألوروبيــــة التــــي 
تضطر لالستيراد لتلبية قدر كبير من الطلـب 

احمللي.
في هـــذه األثنـــاء قفز الذهب فـــوق حاجز 
1300 دوالر لألوقية (األونصة) مســـجال أعلى 
مســـتوى في خمسة أشـــهر مع تزايد اإلقبال 
علـــى املـــالذات اآلمنة بفعـــل تراجـــع الدوالر 
واملخاوف بشأن االقتصاد العاملي وعدم اليقني 
بخصوص ما إذا كان البنك املركزي األوروبي 

سيعلن إجراءات حتفيز.

استقرار أسعار النفط والمخاوف االقتصادية تدعم الذهب
الذهب في لندنالنفط في لندن

تلقــــــى كبار منتجي النفط في منظمــــــة أوبك انتقادات مفاجئة من أقرب حلفائهم، حني قال 
ــــــي ترفض خفض اإلنتاج، تخلق تقلبات في  وزير النفط العماني إن سياســــــات املنظمة الت

السوق دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط.

محمد بن حامد الرمحي:

نحن عاجزون عن فهم 

سياسة أوبك... تجارة؟ 

هذه ليست تجارة!

صندوق النقد الدولي:

دول الخليج نجحت في تنويع 

اقتصاداتها وتأمين بيئة 

اقتصادية مستقرة

أحمد بن علي المعولي:

برنامج واسع للخصخصة 

يخفف عبء إدارة الشركات 

عن الحكومة

مسقط ترفع الضغوط على أوبك وتسخر من سياساتها النفطية
[ السلطنة تعترف بأنها تعاني من تراجع أسعار النفط العالمية [ التصريحات تمثل نداء عاجال لحلفائها الخليجيين بتقديم المساعدات

الرمحي يفجر انتقادات الذعة ملنظمة أوبك

اقتصاد
سوق الكويت 

6.662.70

0.25%

4.543.48

0.39%

سوق مسقطسوق قطر

11.849.63

0.11%

3.849.92

0.72%

6.637.73

0.22%

سوق السعودية

8.393.81

1.06%

سوق البحرين

1.433.53

0.18%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} واشنطن - دخل مرشحو احلزب اجلمهوري 
في ســـباق من نوع آخر نحـــو البيت األبيض، 
فبـــدال من اهتمام الناخبني في الســـابق بعدد 
حفالت جمع التبرعات وعدد احملاضرات التي 
يلقيها املرشـــح في شـــتى الشـــؤون التي تهم 
البالد صاروا يركزون هذه املرة على الزيارات 
التي يقوم بها كل مرشـــح إلى صاالت اللياقة 

البدنية.
فالناخـــب األميركـــي هذه املـــرة يبدو أنه 
مل من السياســـة وبدأ في البحث عن أسلوب 
آخر يجعله علـــى اقتناع عند انتخاب الرئيس 
اخلامس واألربعـــني للواليـــات املتحدة وذلك 
من خالل ممارســـة الرياضة من أجل تخسيس 

الوزن.
هذا ما شرع في القيام به كل من املرشحني 
اجلمهوريني احملتملني وهم بول رايان وكريس 
كريســـتي ومايك هاكابي وجيب بوش منذ أن 
فاز اجلمهوريون في انتخابات الكونغرس في 

أواخر العام املاضي.
أمـــا على اجلانـــب الدميقراطـــي فال جتد 
املرشحة الرئاسية، هيالري كلينتون، مرشحا 
جادا ينافسها في هذا السباق، على الرغم من 
أنهـــا أنقصت وزنها مبا فيـــه الكفاية خلوض 

غمار هذه املنافسة.
وهـــذه املرة األولى فـــي تاريخ االنتخابات 
الرئاسية في الواليات املتحدة التي تشهد فيها 
تنافســـا بني مرشحي الرئاسية على تخسيس 

الوزن قبل الدخول في احلملة االنتخابية.
ويبـــدو أن املرشـــح اجلمهـــوري وحاكـــم 
فلوريدا الســـابق، جيب بوش، قد التزم مببدأ 
إنقـــاص الوزن منـــذ وقت مبكر، حيث خســـر 
تســـعة كيلوغرامات من وزنه، بعـــد أن وّظف 
مدرب لياقة بدنية، وظل ميارس الســـباحة كل 

صباح.
أما املرشـــح كريس كريستي الذي كان يزن 
حوالي 150 كيلوغراما، فقد خسر ما يصل إلى 

42 كيلوغرامـــا بعد أن خضـــع لعملية إنقاص 
وزن من أجل أن يكون حاضرا للتنقل بسالسة 
ومقابلـــة مؤيديه أثناء االجتماعات في حملته  

االنتخابية.
املرشـــح الرئاسي، واحلاكم السابق لوالية 
أركنســـاس، مايك هاكابي، تخلى عن وظيفته 
كمقدم برنامج ناجح في شـــبكة ”فوكس نيوز“ 
اإلخباريـــة، ليتحدث مباشـــرة مـــع املتبرعني 

واملؤيدين احملتملني.
وكان هاكابـــي قـــد ألـــف كتابا عـــن زيادة 
الـــوزن، التي كادت تودي بحياته، حيث يحمل 
الكتاب عنوان ”توقف عن حفر قبرك بالشـــوكة 
والسكني“، بعد أن أخبره طبيبه أن وزنه الذي 

يزيد على 126 كيلوغراما قد يقتله.

من جهة أخرى، احتفظ النائب اجلمهوري، 
بـــول رايان، الذي كان مرشـــحا لتولي منصب 
نائـــب الرئيس فـــي انتخابـــات العـــام 2012، 
مبظهره اجلسماني الشـــبابي مبداومته على 

الرياضة.
وفي كل تلك املعمعة قبل احلملة االنتخابية 
يعمل املرشـــح، تيد كـــروز، الـــذي ينتمي إلى 
حزب الشـــاي على تشـــذيب شـــكله استعدادا 

خلوض هذا النزال التاريخي.
وقد ســـخر حاكـــم والية لوســـيانا، بوبي 
جيندال، من نفســـه ذات مرة قائال ”ال أستطيع 
خوض الســـباق الرئاســـي، ألننـــي عظم على 
حلـــم“، كما تواترت أنباء قبل فترة قليلة، بأنه 
زاد حوالي ســـتة كيلوغرامـــات وعلى ما يبدو 

أنه يعد نفسه للسباق الرئاسي الرشيق.
ويعتقـــد العديد من احملللني السياســـيني 
أن تركيـــز اجلمهوريـــني على اللياقـــة البدنية 
وتخســـيس الـــوزن، يشـــير إلـــى احلمـــالت 
االنتخابية الساخنة املرتقبة، في جولة يتوقع 

أن تكون ماراثونية لعدد املرشحني فيها.
ولم تنس الســـيدة كلينتـــون نصيبها من 
اللياقة البدنية رغم تقدمها في الســـن مقارنة 
ببقيـــة املرشـــحني املتوقعـــني، فقـــد خضعت 

بدورهـــا إلنقاص الـــوزن، بعـــد أن تخلت عن 
منصب وزيرة اخلارجية قبل عامني. 

ويعود ذلـــك، حســـب قولها، إلـــى النظام 
الصحـــي الـــذي وضعه لهـــا مرشـــدها، مارك 
هيمان، أحد أصدقاء آل كلينتون الذي يقال إن 
حميته الغذائية حولت الرئيس األســـبق، بيل 
كلينتـــون، من رجل ضخم اجلثة إلى شـــخص 

رشيق القوام.
أحد السياسيني اجلمهوريني البارزين قال 
ذات مرة: ”إن املرشـــح الشاب، رشيق اجلسم، 

أكثـــر جاذبيـــة للناخبـــني من دون أي شـــك“، 
ومضـــى قائال ”في انتخابـــات 2012 طلبت من 
أحد املرشـــحني أن ينقص وزنـــه إذا كان جادا 
في خـــوض االنتخابات، وعندمـــا طلب حلما 
بالبطاطا املهروسة، علمت بأنه غير مهتم أبدا 

بالفوز“ .
يذكـــر أن انتخابات الرئاســـة في الواليات 
املتحدة األميركية القادمة هي فترة االنتخابات 
الثامنة واخلمســـني لرئاسة الواليات املتحدة، 

وستعقد في الثامن من نوفمبر 2016.
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دو كيرشوف {قيصر} مكافحة اإلرهاب في أوروبا بموارد محدودة

يتسابق مرشحو الرئاسة إلنقاص أوزانهم، قبل خوض منافسة السباق الرئاسي لدخول 
البيت األبيض العام القادم، ويفعلون ذلك ألن الناخبني واملتبرعني باألموال من اجلمهوريني  

والدميقراطيني يريدون هذه املرة رئيسا نحيفا ورشيقا.

}  بروكســل – كلما أراد األميركيون االتصال 
بأوروبا في مســـألة تتعلق باحلركات املتطرفة 
واجلهاديـــني فإنهم يتوجهون مباشـــرة نحو 
جيـــل دو كيرشـــوف الـــذي يعتبـــر ”قيصـــر“ 
مكافحـــة اإلرهاب في أوروبـــا وإن كان جهازه 

يعاني من نقص فادح في املوارد.
وألن ضمـــان األمـــن ومكافحـــة اإلرهـــاب 
مـــن الصالحيات احلصرية للـــدول فإن وضع 
املعاييـــر وإقرارهـــا يجريان في املؤسســـات 
األوروبية حتت أوامر دو كيرشـــوف البالغ من 
العمر 58 عاما، فهو املنســـق الثاني لشـــؤون 
مكافحـــة اإلرهاب، وهو املنصب الذي أنشـــئ 

عام 2004 بعد هجمات مدريد.

هـــذا املوظـــف األوروبي الرفيـــع احلاصل 
على دكتوراه في القانون والذي ال يزال يدرس، 
خلف عـــام 2007 الهولندي، غايس دي فرايس، 
بعد أن اســـتقال عن مضـــض معتبرا منصبه 
ال يحظى بـــأي اعتبار، غير أن دو كيرشـــوف 
الصبور واملعروف بدماثتـــه متكن من جتاوز 
إقصاء املفوضية والوزراء وشكل حوله شبكة 
واسعة من العالقات جعلت االتصال به حتميا.
ويقـــول بعض املســـؤولني األوربيني عنه: 
”جيل هو كل ما نحن لسنا عليه، لكننا منلك كل 
ما يفتقر إليه“، ”فهو ميلك حرية الكالم وحتى 
احلق في التطاول“، فهو يعمل لصالح املجلس 
الذي ميثل الدول، ويطرح األفكار ويوفر اآلراء 

ويقدم توصيات دون أن يكـــون ملزما بقواعد 
املاكينة اإلدارية املعقدة للمفوضية“.

فقد أرســـل دو كيرشوف في أواخر نوفمبر 
املاضي مذكرة من عشـــرين صفحة إلى وزراء 
الداخلية والعدل فـــي االحتاد األوروبي صاغ 
فيهـــا أبرز املشـــاكل التي يطرحهـــا املقاتلون 
األجانب والســـيما الشـــبان األوروبيني الذين 
غـــادروا لالنضمـــام إلى حـــركات جهادية في 

الشرق األوسط.
لكن ورغم ما يبذله من جهود فإن ”القيصر“ 
لديه إمكانيات محـــدودة، ففريقه يقتصر على 
ثالثة مستشارين وسكرتيرين، ويتخذ مقرا في 
قسم ناء من مبنى مجلس أوروبا في العاصمة 

البلجيكيـــة بروكســـل ويشـــكل العثـــور عليه 
صعوبة كبرى، فعلى مكتبه ســـيل من الوثائق 
املكدسة والكتب التي لم يجر توضيبها، نظرا 
إلى سفره الدائم. فعند وقوع اعتداءات باريس 
كان دو كيرشـــوف فـــي بلغاريـــا وهـــي طريق 

ترانزيت إلى تركيا، وبالتالي إلى سوريا.

هل تطيح كلينتون بمنافيسها في االنتخابات الرئاسية جراء وزنهم الزائد

[ الناخب األميركي يفضل رئيسا قليل الوزن خالفا للمعهود لقيادة الواليات المتحدة

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

صاحب الخنفساء ينقل

 راكبا بسيارته مجانا

الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند وجد متنفسا خالل زيارته لسوق بلدية تول الفرنسية عقب صدمة هجمات باريس اإلرهابية

فـــي  طريفـــة  حادثـــة  فـــي  مونتيفيديــو -   {
األورغواي، قام رجل بتوقيف ســـيارة لتمنحه 
توصيلة مجانية، لكن السائق أخبره أنه يمكن 
أن ينقلـــه حتى منطقة القصـــر الجمهوري في 
العاصمة مونتيفيديو، فوافق الراكب ليكتشف 
في النهايـــة أن َمن يقود الســـيارة هو رئيس 
البالد المنتهية واليته خوسيه موخيكا، ومعه 

زوجته لوسيا توبوال نسكي.
نيـــوز“    إس  بـــي  ”إيـــه  لشـــبكة  ووفقـــا 
اإلخباريـــة، روى الرجل األوروغواياني والذي 
يدعى جيرالد إكوســـتا، تفاصيل قيام الرئيس 
بتوصيله بســـيارته مـــن منطقة موجيكا حتى 
قـــرب القصـــر الجمهـــوري، فـــي الخامس من 

الشهر الجاري.
وقـــال إكوســـتا ”في البداية لـــم أعرف من 
الزوجـــان اللذان معي في الســـيارة، لكن وجه 
المرأة بدا مألوفا لي، ومع مرور الوقت أدركت 
أننـــي بصحبـــة الرئيـــس موخيـــكا وزوجته 
توبوال نســـكي“، مبديا استغرابه من الرئيس 

الذي أوصله بنفسه.
وهـــذه ليســـت المـــرة األولى التـــي يقوم 
فيهـــا موخيـــكا، الملقـــب بأفقـــر رئيـــس في 
العالم، بأفعـــال تثير حفيظـــة متابعيه، فذات 
مرة أحرجه شـــخص يبدو أنه مشـــرد، حينما 
كان يقـــوم بمقابلـــة صحفية في أحد شـــوارع 
العاصمـــة، فمـــا كان مـــن موخيـــكا إال أن قام 

بإعطائه ورقة من فئة مئة دوالر.

ــز  تــركــي أن  يـــــــرون  مـــحـــلـــلـــون 

الجمهوريني على اللياقة البدنية 

االنتخابية  الحمالت  إلــى  يشير 

الساخنة املتوقعة

◄

◄ أحدثت بعض األمتعة الشخصية 
ألبرز دعاة الحقوق المدنية للسود 
في الواليات المتحدة، مارتن لوثر 

كينغ، انقسامات وسط عائلته، 
بسبب إصرار اثنين من أبنائه على 

بيعها.

◄ كشفت صحفية ”بياتريس 
غوري“ الفرنسية عن تفاصيل عالقة 
برناديت بزوجها الرئيس الفرنسي 
األسبق جاك شيراك حينما وضعته 

في دار المسنين بعد أن حجرت 
عليه قانونيا.

◄ استقبل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان نظيره األذربيجاني 

إلهام علييف في مقره الجديد 
بالقصر األبيض بجينيريك 
المسلسل التركي ”البعث“.

◄ قالت مصادر مقربة من العائلة 
المالكة في بريطانيا إن األمير 

فيليب زوج الملكة إليزابيث، 
يستخدم هاتفا محموال لألشخاص 

الذين يعانون من فقدان السمع.

◄ جين غريغوري ساغبو، أول رجل 
أسود يخوض سباقا لمنصب عام 

في روسيا، حيث تم انتخابه رئيسا 
لمجلس مدينة نوفوزافيدوفسكي.

◄ سربت صحف بريطانية مؤخرا 
وثائق نفقات رئيس الوزراء 

البريطاني األسبق توني بلير 
ومستشاريه، حيث بلغ مجموعها 

نحو 57 مليون جنيه إسترليني في 
4 سنوات فقط.

◄ دعا البيت األبيض ثالثة من 
أشهر نجوم موقع يوتيوب واألكثر 
شعبية على الموقع اإللكتروني في 
الواليات المتحدة لمقابلة الرئيس 

األميركي باراك أوباما.

} مدريد  - يبدو أن العائلة املالكة في أسبانيا 
مصيرهـــا أن تواجه فضائحهـــا التي حاولت 
التســـتر عليها طيلة ســـنوات، فبعد فضيحة 
الفســـاد لألميرة الصغرى كريستينا وزوجها، 
ها هي فضيحة أخرى تلطخ سمعة العائلة من 

جديد وهذه املرة تطال امللك السابق.
فقـــد قبلت إحـــدى احملاكـــم في أســـبانيا 
بعـــد أن قدمت امرأة بلجيكيـــة تدعى، إجنريد 
ســـارتاو، دعوى قضائية تزعم فيها أنها ابنة 
امللك األسباني الســـابق، خوان كارلوس، بعد 
عالقة غير شـــرعية في ستينات القرن املاضي 

مع والدتها حينما كان وليا للعهد.
”أملونـــدو“  لصحيفـــة  ســـارتاو  وقالـــت 
األسبانية ”ال أريد أمواال على اإلطالق وكل ما 
أرغـــب فيه هو أســـبانيا“، وأضافت: ”أنا على 
يقني بأن الوضع االقتصـــادي للبالد ليس في 
أحســـن األحوال، لذلك ال أطلب أمواًال، فكل ما 
أريـــده هـــو أب وأن أعيش حيـــاة هادئة، وأن 

تتقبلني أسبانيا“.
وأشارت إلى أنها ال تريد مضايقة والدتها 
البالغـــة من العمر ٨٢ عامـــا بهذه القصة ألنها 
حتتـــرم أســـرار حياتها، وأنها لـــم تخض في 
محادثاتهـــا مـــع والدتها حول تلـــك احلادثة 
التي ال يعرف ما الدواعي إلظهارها في الوقت 

احلالي.
وقد أبـــدى البـــالط امللكـــي في أســـبانيا 
احترامه الســـتقالل احملكمة بشـــأن احلكم في 
هذه القضية، خصوصا وأن امللك السابق فقد 
احلصانة بعـــد تخليه عن العـــرش في يوليو 
املاضـــي، ولكنه رفض في الوقت ذاته التعليق 

على األمر.
وهذه املزاعم ليست األولى التي تواجهها 
العائلـــة امللكية، فقد رفضت إحدى احملاكم في 
وقت ســـابق دعوى المرأة أسبانية قالت إنها 
االبنـــة غير الشـــرعية لكارلـــوس، كما رفضت 
محكمة أخرى زعما مماثال من البرتو ســـوال، 
املولود في برشـــلونة عام ١٩٥٦، وقال أيضا إن 

والدته كانت على عالقة بامللك.
وكانت احملكمة قـــد رفضت القضيتني عام 
٢٠١٢ عندمـــا كان امللـــك مـــا زال علـــى العرش 
ويتمتـــع باحلصانـــة مـــن املقاضـــاة، وبينما 
وافـــق البرملان على منح امللك درجة معينة من 
احلصانة بعد تنازله عن العرش، إال أنه أعطى 

احملكمة العليا حق مقاضاته.
ويتوقـــع متابعـــون حلياة العائلـــة املالكة 
أن كارلـــوس ذا الــــ٧٧ عامـــا مجبـــر على الرد 
على احملكمـــة مع احتمال أن يطلب منه إجراء 
اختبـــار أبوة، فضال عـــن أن القضية ميكن أن 

تصل إلى جلسة علنية.
ولإلشارة فإن هذه الفضيحة ليست األولى 
من نوعها فامللك اإلســـباني الســـابق مشهور 
بعالقاته النسائية املتعددة خارج إطار احلياة 

الزوجية والفضائح املستمرة.

قضية نسب جديدة تطال 

ملك أسبانيا السابق

باختصار

منسق مكافحة اإلرهاب 

األوروبي شكل شبكة 

واسعة من العالقات 

جعلت االتصال به حتميا

«بصفتي مستشـــارة لست املســـؤولة عن الرد على املشكالت 

الالهوتيـــة املتعلقة باألديان، فمهمتي هي حماية املســـلمني 

في أملانيا وإبعادهم عن ارتكاب العنف باسم اإلسالم».
أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

««أنا قلق للغاية، إذا لم ندخل دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل 

فســـوف نخســـر ما يقرب من 60 أو 70 مليون يورو، وهذا ينضاف 

إلى ما خسرته طيلة سنني مع ميالن».
سيلفيو برلسكوني 
رئيس الوزراء اإليطالي األسبق

«لـــم أفهم كيف يمكـــن أن يقـــوم الرئيس أوبامـــا وزوجته برعاية 

بنتيهما إلى أبعد الحدود، دون أن يالحظا أشـــياء غير مالئمة لهما 

وخصوصا في تقليدهما لبيونسي». 
مايك هاكابي
حاكم والية أركنساس األميركية السابق

الجمهوريون املرشحون

جيب بوش

بول رايان

كريس كريستس

مايك هاكابي

◄

◄

◄

◄



} عــامن - أكدت امللكة رانيا العبدالله ضرورة 
احترام األديـــان والتعاليم اخلاصة بها وعدم 

اإلساءة لإلسالم ومشاعر املسلمني.
واعتبـــرت أن ربط ديـــن بأكملـــه وأتباعه 
بأعمـــال أقليـــة هو أمر خاطئ، ولوم اإلســـالم 
عليهـــا هـــو حتامـــل، معبـــرة عـــن رفضهـــا 
للرسومات املســـيئة، قائلة ”كمسلمة، أنا ضد 
هذه الرسومات وأشـــعر باإلهانة واأللم لعدم 

احترام ما نؤمن به“.
وأضافـــت فـــي مقابلـــة مـــع مجلـــة (ذي 
اكســـبرس) الفرنسية نشـــرت، أمس االربعاء، 
ال ميكـــن لــــ ١٫٦ مليـــار مســـلم أن يتحملـــوا 
املســـؤولية اجلماعية ألفعال هذه األقلية التي 
تتعارض مع تعاليم اإلســـالم،  الدين الســـمح 

الذي يعطي قيمة وقدسية حلياة االنسان.
وحول إعادة نشـــر الرسومات أكدت امللكة 
أن ”املزيد من تلك الرسومات يعمق عدم الثقة 
ويحرض على التحامل، في وقت علينا فيه أن 

نعزز التسامح والتفاهم“.
وبينـــت أن الكثيريـــن من العالـــم العربي 
مســـتاؤون مـــن ازدواجيـــة املعاييـــر عندمـــا 
يتعلق األمر بحرية التعبير. وتســـاءلت ”ملاذا 
يتـــم اعتبارها حرية تعبير عندما يتعلق األمر 
باإلســـالم، بينما يتـــم اعتبارها أمـــرا محرما 

وخطا أحمر عندما تكون املسألة مختلفة؟“

 وأضافت ”بالتأكيـــد هناك توازن يتوجب 
إيجـــاده بـــني حريـــة التعبير وحمايـــة كرامة 
وحرمة الديـــن، وال يجب أن يكون الدافع لذلك 
هـــو اخلوف، بـــل يجـــب أن يقـــوده االحترام 
والتفاهـــم“. وقالت ”لنكـــن واضحني، ال يجوز 
اســـتخدام العنـــف، وللجميـــع احلـــق الكامل 
في الشعور باالســـتياء، والتعبير عن الرفض 
والشـــجب واالنتقاد واالحتجـــاج، ولكن يجب 

القيام بذلك باحترام وبطريقة سلمية“.
وعززت ”في اإلســـالم، وبكل بســـاطة، من 
غير املقبول أن يتم جتسيد األنبياء بأي شكل، 

واحتـــرام األنبياء هـــو مبدأ رئيســـي لديننا، 
فعلى ســـبيل املثال أخيرا، ُمنـــع فيلم (خروج: 
اآللهة وامللوك – اكسودس) في عدة دول عربية 
ألنـــه اعتبر أنه ال يظهر احترامـــا كافيا ملكانة 

النبي موسى عليه السالم“.

مسيرة باريس اتحاد ضد الكراهية 

وعن ســـؤال حول مشـــاركتها في املسيرة 
في باريس، قالت نحن في املنطقة العربية من 
أكثر الشعوب التي تتفهم الصدمة واخلسارة 
التـــي شـــعر بها الفرنســـيون، وذلـــك ألن تلك 
األمـــور ”حقيقة يومية ومؤملة فـــي العديد من 
أرجاء العالم العربي، من ســـوريا إلى العراق 
وفلســـطني وغيرها، ورغم مرور أكثر من تسع 
ســـنوات، بالتأكيد لن أنســـى ولن ينسى أحد 
أبدًا فـــي األردن تفجيـــرات عمـــان.. فقدنا ٦٠ 

روحا بريئة في ذلك اليوم املأساوي“.
وقالت ”املجموعـــات املتطرفة قتلت اآلالف 
واآلالف مـــن األبريـــاء، واحلقيقـــة أن غالبية 

الضحايا هم من املسلمني“.
وأضافت أن املشـــاركة في مسيرة باريس 
حملت رســـالة في غاية األهميـــة هي االحتاد 
العاملـــي ضـــد أيديولوجيـــة الكراهيـــة، وهذا 
بالضبـــط ما ال يريده املتطرفون، مشـــيرة إلى 
أن ما نواجهـــه اليوم هو صراع بني املعتدلني 
واملتطرفني، ليس في الشـــرق األوسط فقط، بل 

في العالم.
وبينت أن املشاركة في املسيرة جاءت أيضا 
تقديرا ملواقف الشعب الفرنسي جتاه القضايا 
العربية في أوقات صعبة، وفي مراحل مختلفة 
من التاريخ، آخرها موقف البرملان الفرنســـي 

املشرف في االعتراف بالدولة الفلسطينية.
وحول وجود املســـلمني في الدول الغربية، 
أكـــدت امللكـــة رانيا أن ذلـــك ”واقـــع وحقيقة 
متثل فرصة، تخوفي هـــو أننا نرى تزايدًا في 
الريبـــة والصور النمطية الســـلبية عن العرب 
واملســـلمني في الغرب“. وقالت ”على الدول أن 
تعمل، بجد، لدمج األقليات مبساواة واحترام 

كاملني لثقافتهم وتقاليدهم“.
وأضافت امللكة رانيا العبد الله ”أن تصبح 
مجتمعاتنا مزيجا متنوعا من األديان واألعراق 
والثقافات املختلفة هو واقع ال ميكننا جتاوزه 
فـــي عصر العوملة الذي يفـــرض هذه احلقيقة، 

وحتقيق العدالة والتوازن هو الوسيلة األمثل 
للعيش في انسجام اجتماعي“.

وقالت ”نحن املســـلمون لســـنا مختلفني، 
لدينـــا نفس املتطلبات التي لدى أي شـــخص، 
نحـــب أوالدنـــا ونريـــد األفضل لهـــم، ونهتم 
بجيراننا، ونعمل بجد، والتجارب والتفاعالت 
الشـــخصية ميكن أن تساعد في طمس سطور 

االنقسام بني نحن وهم“.

منع التطرف من صياغة صورة اإلسالم

وحـــول دور املســـلمني األوروبيـــني فـــي 
إمكانية إعطاء تعريف جديد للعالقة بني الدين 
واحلداثة، وبني الدين والدميقراطية، قالت ”ال 
أشـــعر أن هناك تعارضا بني الدين واحلداثة، 
والدين بالتأكيد ال يتعارض مع الدميقراطية“.
وأضافـــت ”في احلقيقـــة، اعتقد أن العديد 
من قيم ديننا كاملساواة، والتسامح، واملغفرة، 
بالتعلـــم،  واالهتمـــام  والســـالم،  واحلـــوار، 

والتقـــدم، والعمل اجلـــاد لها أن تســـاهم في 
مواجهة بعض التحديـــات التي نواجهها في 

العالم العربي اليوم“.
وأكـــدت أن ”احلداثـــة تعنـــي التقـــدم، وال 
تعنـــي أن نتخلى عن هويتنـــا في تقليد أعمى 
لثقافات أخرى، إنها تعني التواصل مع العالم 
والتفاعـــل معه واالنفتاح عليـــه، وهذا ال يأتي 
على حساب الدين أو الهوية، أعتقد أن األردن 
هو خير مثال على دولة في الشـــرق األوســـط 
متجذرة بصالبة في هويتنا العربية واملسلمة، 
وفي الوقت ذاته تتبنى احلداثة بشكل كامل“.

وحول مشاركة العديد من قادة الدول التي 
لها مواقـــف متباينـــة من التطـــرف والعنف، 
قالـــت ”علينا جميعـــا كمنطقة، العمل بشـــكل 
ســـريع ملواجهة التطرف الديني والسياســـي، 
هدفنـــا هو ضمان األمان واحلماية لشـــعوبنا 
ضد أعمال العنف التـــي يقوم بها املتطرفون، 
باإلضافـــة إلى ذلك علينـــا الدفاع عن الصورة 
والقيـــم احلقيقيـــة لديننـــا، وعـــدم الســـماح 

للمتطرفـــني أن يحتكروا صياغـــة الرواية عن 
اإلسالم“.

وعـــن تأثيـــرات احلـــرب في ســـوريا على 
األردن، قالت ”من احملزن على مدى الســـنوات 
القليلـــة املاضيـــة، رؤيـــة الدمار في ســـوريا 
واملأســـاة اإلنســـانية التي تفطر القلب هناك، 
فقـــد مئـــات اآلالف أرواحهـــم، وأكثـــر بكثير 
نزحوا، ورغـــم احلقائق الصادمة، أتخوف من 
أن العالم يغفل عن املعاناة اإلنســـانية، وحمل 
الالجئني الكبير على الدول املســـتضيفة مثل 

األردن ولبنان“.

أزراج عمر

إيبـــدو  شـــارلي  صحيفـــة  ممارســـات  إن   {
المستهجنة ضد اإلسالم ورسوله محمد(ص) 
لم تولد من الفراغ وال تمثل ”شطحة“ فرد واحد 
أو مجموعة معزولـــة فقط بل هي إفراز تاريخ 
جديد حافل بالمواقف العدائية  معقد وقديم – 
لجـــزء كبير مـــن مثقفي وسياســـي ومواطني 
أوروبا تجاه اآلخر المســـلم وعقيدته، وتراثه 
الثقافـــي، وفضائـــه الجغرافي الـــذي تعرض 

مرارا لالحتالل والغزو.
إن هـــذا التاريـــخ ال يزال يفـــّرخ تعقيدات 
كثيرة حالت في الماضي، وتحول في الحاضر، 
دون صنع عالقات الحوار الحضاري المتمدن 
فـــي ظل التعاون والتســـامح والفهم المتبادل 
والدينيـــة.  الثقافيـــة  االختالفـــات  واحتـــرام 
وبالمقابل هناك شريحة من مواطنين ومثقفين 
وسياسيي أوروبا األخرى الذين ينشدون هذا 
الحـــوار الحضـــاري بين القطـــب األوروبي / 

الغربي، وبين القطب اإلسالمي.
في هذا الســـياق اهتمت جريدة الغارديان 
البريطانية هذا األسبوع بحدث شارلي إيبدو 
وخصصت له عدة مقاالت تحليلية منها مقالة 
الكاتب ســـتيف بول التي دعا فيها إلى العمل 
بوصايا المفكر الفرنسي فولتير التي تضمنها 

كتابه المكرس للتسامح الديني. 
وفضـــال عـــن هذا فقد نـــّوه كاتـــب جريدة 
الغارديـــان بمبـــادرة دار غاليمار الفرنســـية 
للنشـــر التي طبعـــت منذ أيام قليلـــة 10 آالف 
نســـخة من كتاب فولتير عن التسامح الديني، 
وقامت بالترويج له في فرنسا قصد استقطاب 
القراء الفرنســـيين ولفـــت انتباههم إلى تراث 
فولتيـــر التنويري والمتســـامح وتشـــجيعهم 
على العمل به وبالشـــعار الـــذي هو من نحت 
كاتبة سيرته الذاتية اإلنكليزية بياتريس هول 
والمنسوب له خطأ وهو:“ أختلف مع ما تقوله 
ولكنني ســـأدافع حتى الموت عن حقك في أن 

تقوله“.
في هذا الســـياق تناول المفكر الفرنســـي 
آتيان باليبار في كتاب ”السياســـة والمشـــهد 
اآلخـــر“ عالقـــة أوروبا باآلخرين بشـــكل عام، 
والهويـــة  والحـــدود  العنصريـــة  وبمشـــكلة 
والمواطنـــة والعنف ومفهوم الكونية. في هذا 

الكتـــاب يدعو باليبار إلـــى وضع حد للتطرف 
اليميني الفرنســـي األوروبي الذي يســـتهدف 
المهاجرين وخاصة أبناء الجالية اإلسالمية. 

كما نـــرى فـــإن مفكـــري أوروبـــا األخرى 
المتسامحة مهتمون بعالقة أوروبا بالشعوب 
والثقافـــات األخرى، وفـــي مقدمتها ما يتصل 
بـــدول حـــوض البحـــر األبيـــض المتوســـط، 
ومـــا يدعى فـــي األدبيات السياســـية لالتحاد 
األوروبي بدول وشـــعوب دول جنوب أوروبا، 
أي شمال أفريقيا تحديدا. حسب قراءة هؤالء 
المفكرين والمثقفيـــن للوقائع التاريخية، فإن 
جزءا معتبرا مـــن أوروبا الغربيـــة المعروفة 
بالقطب االستعماري الكالسيكي في الماضي، 
وبالرأسمالي العنصري حاليا، هي التي تقيم 
الحدود وتخترع التبرير ألفعالها، وهي أيضا 
التـــي تزيلهـــا عندما تجد ذلك يخـــدم أفكارها 
فأوروبا  التوســـعية.  االقتصادية  ومصالحها 
هي التي قامت بنســـف الحـــدود بينها وبين 
الـــدول التـــي تعرضـــت الحتاللها، مـــا جعل 
دولـــة في مقام فرنســـا تلجأ إلـــى اإلدعاء بأن 
معظـــم البلدان التـــي احتلتها جيوشـــها هي 
جزء مـــن إمبراطوريتها، وإنها تابعة لهويتها 
الجغرافيـــة واللغويـــة واالقتصاديـــة دون أن 

يتزامن ذلك مع االعتراف بالتمايزات الثقافية 
الفاصلة بينها وبين تلك المستعمرات.

إن إزالـــة الحـــدود في المفهـــوم األوروبي 
الغربـــي التقليدي أيـــام االحتالل لـــم يكن إال 
بهدف ضـــم أراضي الشـــعوب ونهب ثرواتها 
وتعطيـــل نموها، وها هـــي اآلن في مراحل ما 
بعد االحتالل المباشر ترخي السدود والحدود 
لتمنع الهجرة من الجنوب إلى الشـــمال، وها 
هي تخترع اآلن المفاهيم مثل مفهوم ”اإلسالم 
العربـــي  و“اإلســـالم  الليبرالـــي“  الفرنســـي 

الغارق في اإلرهاب. األرثوذكسي“ 
إنهـــا بذلـــك تســـعى إلـــى إعادة ترســـيم 
الفضاء األوروبي عن طريق تقسيمه إلى عالم 
الدين الموصوف باإلرهابـــي المحاصر لعالم 
الديمقراطيـــة والعقالنية، وبذلـــك تريد تبرير 

واقع فضائها المقسم إلى بؤر متخلفة وفقيرة 
مخصصـــة للجاليـــات األفريقية واآلســـيوية 
اقتصاديـــا  متخـــم  عالـــم  وإلـــى  وغيرهـــا، 

واجتماعيا خاص باألوروبيين البيض.
هذا الوضـــع يذكرنا بقـــول وزير خارجية 
فرنســـا كوشـــنار الذي جـــاء فيه أنـــه يرحب 
بالمســـلمين في فرنســـا، وال يرحب باإلسالم 
فيهـــا، بمعنـــى أن تواجد المســـلمين كجالية 
مندمجة ومسلوبة الهوية التاريخية واإلثنية، 
وممتصـــة ثقافيا، ومســـتوعبة روحيا ودينيا 
أمـــر مقبول على مضض، فـــي حين أن تواجد 
اإلســـالم كتمايز وكبعد ثقافي وروحي مستقل 
في جغرافيا فرنســـا ظاهـــرة مرفوضة عنده، 
وهكـــذا فـــإن تشـــكالت اليميـــن المتطرف في 
فرنســـا أو في أوروبا ليســـت أمرا مستحدثا 

إنما هي تواصل وتحديث لتقاليد قديمة.
يالحظ المـــؤرخ أووين ال تيمور أنه خالفا 
لمـــا يبدو في الظاهر، فـــإن الحدود مقامة في 
أوروبا لتمنـــع المواطنين مـــن الخروج أكثر 
ممـــا لتمنع الغرباء من الدخول. إن مالحظة ال 
تيمور مهمة ويمكـــن فهم بنيتها العميقة على 
أن أوروبـــا ال تمنع األوروبـــي من الذهاب إلى 
اآلخر فقط، بل  أنها تمنع أيضا مظاهر التقدم 
ورؤوس  االقتصادية  والثـــروة  التكنولوجـــي 
األموال وأســـباب التحديث بكل أشـــكالها من 
مغـــادرة الفضاءات أوروبيـــة الغربية، لتذهب 
إلى الشـــرق ليســـتفيد منها أهلـــه لينهضوا 
وليتجاوزوا الفقر وأشكال التبعية والتخلف. 
فالحـــدود التـــي مـــا فتئـــت تقيمهـــا أوروبا 
المتطرفـــة ليســـت جغرافيـــة فحســـب وإنما 
هـــي حدود المعرفـــة والتكنولوجيـــا والثروة 
االقتصاديـــة وعلـــم اللســـانيات وفقـــه اللغة 
والنظريـــات األنثروبولوجيـــة التي لم تســـلم 
جميعا من وهم الحـــدود، ألن هناك تصنيفات 
حدوديـــة فاصلـــة وعازلـــة حتى للغـــات التي 
روعي فيها تفضيل لغـــة الجذر اللغوي اآلري 

على اللغات السامية. 
المفكر الفرنســـي جان لوك نانسي يطرح 
ســـؤاال يشـــير ضمنيا إلـــى مشـــروع الحدود 
كما يهندس لـــه اليمين األوروبـــي المتطرف: 
”هل ســـتحقق الدولة األوروبيـــة الكبرى زواال 
للحدود، أم بمســـعاها هذا ســـتعمل بالنتيجة 

على خلق حدود مع أفريقيا وآسيا“.
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امللكة رانيا تدعو إلى احترام األديان والنأي باإلسالم عن املتطرفني

حدود الفصل مع اآلخر عند اليمني الفرنسي

اإليمان بإمكانية إرساء تعايش حقيقي بني األديان قناعة أردنية راسخة 

[ ال يعقل تحميل أكثر من مليار مسلم تبعات تطرف أقلية [ الحداثة ال تتناقض مع الهوية وال تحول دون التواصل مع العالم

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال مرصد اإلسالموفوبيا إنه 
أحصى 116 عمال وتهديدا ضد 

اإلسالم منذ االعتداءات التي شهدتها 
العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 

و8 يناير 2015. 

◄  مجلس العالقات األميركية 
اإلسالمية أطلق حملة شعارها 
”تقاسم القرآن“ لمحاربة الخلط 

بين اإلسالم واإلرهاب، وتهدف إلى 
توزيع نسخ من القرآن الكريم على 
األميركيين وعلى وسائل اإلعالم. 

◄  قال البابا فرانسيس بابا 
الفاتيكان إن ”األخيار الكثر في 

العالم اإلسالمي ستكون لهم الغلبة 
في نهاية المطاف“. 

◄ نظم مكتب الندوة العالمية 
للشباب اإلسالمي في لندن برنامجا 

قام فيه الشباب المتطوع بتوزيع 
آيات من القرآن الكريم وأحاديث 

نبوية شريفة على المارة في أكبر 
شوارع العاصمة البريطانية. 

◄ قال رجل األعمال التونسي 
اليهودي روني الطرابلسي إن زيارة 
الطلبة الزيتونيين إلى معبد الغريبة 

تقدم فكرة على تعايش األديان في 
تونس، وأضاف أن وقفة التعاطف 
مع يواف حطاب الذي راح ضحية 
احتجاز الرهائن في باريس رسالة 
بأن التونسيين يرفضون اإلرهاب.

◄ أعربت المبعوثة الخاصة لألمم 
المتحدة المعنية بحالة حقوق 

اإلنسان في بورما، يانغي لي عن 
قلقها من استمرار العنف الطائفي 

في بورما ومن استهداف األقلية 
المسلمة من خالل سياسات تمييزية.

باختصار

الــعــديــد مــن قــيــم ديــنــنــا لــهــا أن 

تـــســـاهـــم فــــي مـــواجـــهـــة بــعــض 

التحديات التي نواجهها في العالم 

العربي اليوم

◄

تعقيدات  خ 
ّ
يــفــر ــزال  ي ال  التاريخ 

صنع  دون  وتحول،  حالت،  كثيرة 

واحترام  الحضاري  الحوار  عالقات 

االختالفات الثقافية والدينية

◄

«كل دين ينادي ضمن تعاليمه وشـــرائعه بالســـالم واملحبـــة والتعايش وال تسامح

ينـــادي بالعنف واإلرهاب، وما يجري من أعمال إرهابية وعنف ال يمت لألديان 

بصلة».
فؤاد الطوال
بطريرك الالتني في األردن واألراضي املقدسة

«اإلســـالم دين الســـالم والبناء يعلمنا أن نعيش في سالم مع جميع الشعوب 

في بالدنا ومع الجميع من مختلف األديان، ونحن ملتزمون بهذه املبادئ التي 

نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية». 
رمضان قادروف
الرئيس الشيشاني

«األردن شكل عبر التاريخ معبرا ألكثر األنبياء بدعوتهم بني البشر إلى ديانة 

التوحيد، واألردن ينظر إلى املواقع الدينية املســـيحية واإلسالمية من مبدأ 

رسالته في الوسطية واالعتدال وقبول اآلخر». 
نضال القطامني
وزير السياحة واآلثار األردني

تبعــــــات ونتائج حادث باريس األخير، والدفع نحو تبديد الصالت املزعومة بني اإلســــــالم 
واإلرهاب، وضرورة تبني استراتيجية عربية إسالمية واضحة حتول دون تنامي التطرف، 
فكرا وممارســــــة، كانت املفاصل الكبرى حلوار أجرته امللكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل 

األردني، مع دورية فرنسية.

الملكة رانيا العبدالله:

على الدول أن تعمل لدمج 

األقليات بمساواة واحترام 

كاملين لثقافتهم 

أوروبا تغلق حدودها وتضاعف الحواجز مع اآلخر
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نادية األزمي تجمع

13 قاصا عربيا في كتاب
} طنجــة (املغرب) – عن دار ”سليكي أخوين 
للطباعة والنشـــر واإلعالميات“ بطنجة، صدر 
الكتـــاب األول للكاتبـــة المغربية نادية األزمي 
تحت عنوان ”البـــرق وحلم المطر: قراءات في 
القصـــة العربية القصيرة جـــدا“. جاء الكتاب 
في 122 صفحة من القطع المتوسط، وقد صمم 

الغالف الفنان المصري راضي جودة.
يتنـــاول الكتاب تجربة ثالثة عشـــر قاصا 
مـــن أقطار عربية مختلفة، وهـــم على التوالي 
أحمد جاسم الحسين وجمعة الفاخري وحميد 
الراتي وحميـــد ركاطة والخّطـــاب المزروعي 
والســـعدية باحّدة وطاهر الزارعي وعائشـــة 
الكعبـــي وعبدالرحمـــن ســـعد وعبدالرحيـــم 
التـــدالوي وعزيـــزة الطائـــي ومهّنـــد العزب 

ويوسف حطيني.
وجاء في تقديم الكتاب: «في هذه األضمومة 
من الدراسات التطبيقية النقدية سيجد المرء 
نفسه في مواجهة قراءات لمجموعات ارتضى 
فيها أصحابهـــا القصة القصيرة جدا شـــكال 
للتعبيـــر عـــن مكنوناتهـــم، وفيها ســـعي إلى 
مالحقة كيفية االشـــتغال على هذا الشـــكل من 
التعبير البرقي الســـريع المثيـــر، وبحث عن 
داللتـــه التي قـــد ينجح المبـــدع أو يخفق في 
إيصالها إلـــى القارئ، فكأنمـــا كل قصة برق، 

وكأنما حلم المطر مرهون بنجاحها».

} القاهرة – ســـيكون معرض القاهرة الدولي 
للكتاب موعدا النطالق حملة ”الكتاب هديتك“، 
وهي حملة اســـتعانت الهيئة المشـــرفة على 
المعرض مـــن أجل انطالقتهـــا بالفنان عمرو 
فهمـــي، الـــذي قام برســـم عـــدد مـــن لوحات 
كاريكاتيرية، للتحسيس بأن يكون الكتاب هو 
هدية بين األصدقاء واألقارب، وقد استخدمت 

الهيئة هذه الرسوم في الدعاية إلصداراتها.

أما عن إصدارات الهيئة الجديدة فســـوف 
تكـــون مفاجأة المعرض، وتتمثـــل في إصدار 
كتابيـــن لم ينشـــرا مـــن قبل للكاتـــب إبراهيم 
أصالن هما ”انطباعـــات صغيرة حول حادث 

كبير“ و“صديق قديم“.
كمـــا ســـُتصدر أيضا عـــددا مـــن األعمال 
الكاملة، لكل من أمين ريان وخيرى عبدالجواد 
ومحمود أميـــن العالم، واألعمـــال القصصية 

الغيطاني، وكذلـــك األعمـــال الكاملة  لجمـــال 
لمحمد ســـلماوي. باإلضافة إلى هذا ستصدر 
الهيئـــة مجموعـــة أخـــرى من األعمـــال وهي: 
”الليبرالية: نشـــأتها وتحوالتهـــا وأزمتها في 
لوحيـــد عبدالمجيـــد، و“اقتصاديات  مصـــر“ 
جماعة اإلخوان المســـلمين في مصر والعالم“ 
مـــن إعـــداد عبدالخالـــق فـــاروق، و“الهـــوت 
لعلي مبـــروك، و“خريطة الجهاد  االســـتبداد“ 
لمنير أديب، و“أغاني النســـاء في  المســـلح“ 
لمحمد الشحات، و“الجيش في  صعيد مصر“ 
لعبدالرحمن زكي، و“اإلســـالم  مصر القديمة“ 
المعاصر ومحنة النهوض“ للشحات الجندي.

لرشيد  هذا إضافة إلى ”ســـحر الواحات“ 
غمري، و“عبقرية اإلصالح لإلمام محمد عبده“ 
لعبـــاس محمود العقاد، و“الشـــعر الشـــعبي 
لرجب النجـــار، وكتـــاب ”التفاوت  الســـاخر“ 

إلبراهيم نوار. االجتماعي“ 
وأيضا ســـتصدر الهيئة طبعة جديدة من 
”موســـوعة ســـيناء“ وذلـــك ضمن إصـــدارات 
األســـرة، وقد اختـــارت أن تعيـــد طباعة هذه 
الموســـوعة التي كانت تصدر في عهد الزعيم 
الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر، وكذلـــك كتـــاب 
”حضـــن العمر“ وهو الســـيرة الذاتية للراحلة 

فتحية العّسال.

حملة {الكتاب هديتك} تنطلق في معرض القاهرة الدولي  للكتاب
تستعد الهيئة املصرية العامة للكتاب لفعاليات الدورة 46 ملعرض القاهرة الدولي للكتاب، 
املزمع أن تنطلق فعالياته في 28 يناير اجلاري، وتســــــتمر حتى 12 فبراير املقبل، بالعديد 

من األنشطة الثقافية، واستضافة رموز الثقافة والفن واإلبداع.

◄ دار ”إبداع للنشر والترجمة 
والتوزيع�، تقيم حفال لتوقيع 
رواية ”قلب نور“ للكاتبة مي 

عصام، وذلك يوم السبت 7 
فبراير المقبل.  

◄ عن دار ”نون للنشر“، 
اإلماراتية، صدرت رواية بعنوان 

”الرباط األسود“ للكاتبة سلمى 
فايد. 

◄ عن ”مركز األهرام للدراسات 
السياسية واالستراتيجية“، 
صدر العدد الرابع من مجلة 
”الملف المصري“، ويتناول 
العدد قضية رئيسية وهي 

”اإلعالم المصري بين التقنين 
والتقييد“. 

◄ تم ترشيح فيلم ”بيردمان“، 
للمخرج المكسيكي أليخاندرو 

غونزاليس إيناريتو، لتسع 
جوائز أوسكار من قبل 

األكاديمية األميركية لفنون 
السينما والعلوم.  

◄ تعتزم النقابة الوطنية 
لناشري الكتب بالجزائر، 

تنظيم معارض خارج الوطن 
تحت تسمية ”أسابيع الكتاب 

الجزائري لفائدة الجالية 
الجزائرية المقيمة في الخارج“.  

◄ أصدرت ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، في مكتبة األسرة 
من سلسلة علوم اجتماعية كتابا 
بعنوان ”ثقافة النظام العشوائي: 
تكفير العقل وعقل التكفير“، وهو 

من تأليف غالي شكري وتقديم 
رفعت السعيد.

باختصار

وداد جرجس سلوم

} عــامن - مـــن الواضـــح أن لـــدى الشـــاعر 
 (1934) بونـــد  إدوارد  األنكليـــزي  والكاتـــب 
مشـــروعا مســـرحيا ال يمكن حصره في إطار 
الفن فقـــط، بل ال بّد من النظـــر إليه في ضوء 
عالقة المســـرح بالسياسة وعلم االجتماع، إذ 
يجد بوند أن المســـرح هو مجـــال البحث في 
اإلنسانية وساحة ألخذ القرار، إنه ليس بمكان 
لنشر الحقيقة لكنه مصدٌر لتزويد الرؤى عنها؛ 

مـــكاٌن يمكننـــا من خاللـــه أن نحلم 
بمحاصرة العنف.

ولبوند أكثر من خمسين عمال 
مســـرحيا معظمهـــا تـــّم عرضـــه 
علـــى خشـــبات أعرق المســـارح 
الديوان  كمســـرح  البريطانيـــة، 
الملكي ومســـرح رويـــال كورت 

والمسرح الوطني.
اليوم أصبح نـــص ”ُأنِقَذ“ 
بين يدي القارئ العربي، وهو 
عـــدوان،  عـــن ممدوح  صادر 
وقد قامت بترجمته الشاعرة 
والكاتبـــة المســـرحية لـــواء 

يازجي، ويعتبر التجربة األولى لها في مجال 
تحفة  الترجمة، والحقيقة أن مسرحية ”أنقذ“ 
فنية ُيحتفى بها بســـبب دورهـــا في الصراع 

إللغاء قانون الرقابة.
هنـــاك دائما بادرة أولـــى للواء يازجي في 
مجاالت فنيـــة عديـــدة، إال أن تجربة الترجمة 
هذه يمكـــن أن تثيـــر الكثير من التســـاؤالت، 
بدايـــة من كـــون الكاتب غير معـــروف للقارئ 
العربي وهو ما يشـــكل الكثيـــر من التحديات 
للمترجمة ولدار النشـــر، وحـــول هذه النقطة 
بالـــذات تقول لواء يازجـــي: «من المحزن حقا 

ندرة أعمال إدوارد بوند المنقولة إلى العربية، 
فهـــذه األعمال -عدا جماليتهـــا الخاصة بها- 
فإنها في الحقيقة ترسم حقبة مهمة من تاريخ 
الحياة االجتماعية واألدبية األنكليزية خاصة 
واألوروبيـــة عامـــة، وقد يبدو المشـــهد الكلي 

للمسرح األنكليزي ناقصا من دونها».

هموم الثقافة

عن محتـــوى أعمال بوند، تقـــول يازجي: 
«تحّدثـــت أعمال بونـــد باإلضافة إلى الحرب، 
بهزلهـــا وجّدهـــا، عّمـــا تالها من 
تحـــّوالت المجتمـــع البريطانـــي 
وهموم الثقافة واقتراب المســـرح 
من تيـــارات التربيـــة ورفع الوعي 
لـــدى الشـــباب. وبونـــد لـــم يكـــن 
مجـــّرد كاتـــب مســـرحي، وإنما كان 
منّظرا مهّما لـــه جذوره الضاربة في 
السياســـة واالجتماع، وفكرة أن بوند 
غيـــر مترجم للغـــة العربيـــة وبالتالي 
هـــو غير معروف للقـــارئ العربي، هي 
السبب الرئيسي لرغبتي في ترجمته».

وتضيف قولها: «أعتقد أن مشـــاريع 
األنكليـــزي  المســـرح  ظلمـــت  الترجمـــة 
المعاصر فيما بعـــد الحربين، إذ فجأة وجدنا 
و“مارك  أنفســـنا نتعرف على ”ســـارة كيـــن“ 
التوقـــف  دون  هيـــر“،  و“ديفيـــد  رافينهيـــل“ 
الحقيقي عند كّتاب المراحل الالحقة كإدوارد 
بونـــد، والذي قد تكون موضوعاته وجرأته قد 
حالت دون التفكير في ترجمته لفترات طويلة، 
طبعا كل ما ســـبق شـــكل صعوبة للدار، وفي 
الحقيقة هو مشروع قد يكون غير مجد تجاريا 
كما المسرح عامة سواء كان تأليفا أو ترجمة، 
لذلك ســـعيت إلـــى البحث عن شـــريك يتحّمل 
أعبـــاء تحصيـــل الحقـــوق المكلفـــة وحملها 
عن الـــدار وبالتالي تشـــجيعها على النشـــر، 
وتشـــجيعنا على الترجمة؛ هذا الشـــريك كان 

المجلس البريطاني».
وبونـــد، الـــذي تعـــرض لقصـــف الحرب 
العالمية الثانية وهو في الخامســـة من عمره، 
ال بـــّد أن تحتـــوي أعمالـــه على أصـــوات تلك 

القنابل ورائحـــة المالجئ ومالمح التراجيديا 
المرافقـــة للحـــروب، وفي ذلك يقول: «بســـبب 
الغـــارات كانـــوا يبعثون بنا إلـــى المنزل في 

بليتز، فكنت أتعرض للقصف ليلة إثر ليلة».
ومن هنا يمكننا القول: ما أشبه ما تعرض 
له بوند منذ عشـــرات الســـنين بما يتعرض له 
اإلنســـان العربي حاليا! وفي مـــا إذا كان هذا 
التشـــابه وربمـــا التطابق فـــي الحالتين هو 
بالذات  ما دفع يازجـــي الختيار نص ”ُأنقـــذ“ 
للترجمـــة، والذي يتحدث عـــن العنف، تجيب: 
«في الحقيقة، إن معظم مســـرحيات بوند -إن 
لـــم يكن جميعهـــا- تناولت موضـــوع العنف، 
وقـــد تناولـــه في كل عمـــل من زاويـــة معينة، 
ولكن هناك ولع بالنص في حّد ذاته وشـــعور 
بأهميتـــه، وليس فقط بإســـقاطاته على زمننا 
الراهن على أهميتـــه، بل ألنني أظن أن النص 
هـــو بداية جيدة للتعريف بإدوارد بوند بعيدا 
عن مســـرحيات الحـــرب، والنصوص الالحقة 
أو حتى مســـرحياته ”االشـــتراكية“ -إن أمكن 
تسميتها هكذا- إضافة إلى أن هذه المسرحية 
بشـــكل خـــاص تســـاعد علـــى تقديـــم نظرية 
بوند عـــن العنف، التي هي جزء أساســـي من 
مشروع نقله إلى اللغة العربية في هذا الوقت 
بالـــذات، ويمكن اعتبارهـــا بداية قوية وجّيدة 
يمكـــن التواصـــل معهـــا إلدراك مـــا نعيشـــه، 
وما سنعيشـــه الحقا، وفي مجـــال آخر تعتبر 
مسرحية ”ُأنقذ“ تحفة فنية ُيحتفى بها بسبب 
دورها في الصـــراع إللغاء قانون الرقابة، وقد 

ألغي تماما عام 1968».

العقبات والتابوهات

عـــن دافـــع المترجمة ودار النشـــر لوضع 
هـــذا النص بين يدي القـــارئ العربي، هل هو 
حّث لشـــعوب المنطقة على استخالص العبر 
من تجارب شعوب أخرى مّرت بحاالت العنف 
المرير واجتازت تبعاتـــه بهدف الوصول إلى 
مجتمعات آمنة؟ تجيب يازجي: «اخترت البدء 
بهذا النـــص ألن له عالقة برغبتـــي في تقديم 
شـــيء يمكن أن نتواصل معه ضمن ســـياق ما 
يحدث حاليا، حتى نفكـــر في القادم من األيام 
بعيون بوند وحكمته، وهو الذي شـــغل حياته 
بالتفكيـــر فـــي آليات وأســـباب العنف، ونص 
”ُأنقذ“ يجـــب أن يكون متاحـــا باللغة العربية 
سواء اســـتخلصنا منه العبر والمغازي أو لم 

نستخلص».
وتتابـــع: «أنا أعتقد أن اإلنســـان ال يتعلم 
من العنف السابق لألسف، وكل منا ينظر إلى 
تجربتـــه على أنها فريدة من نوعها ولم تتكرر 

فـــي التاريخ، وعليه فقد يتســـاءل البعض إذن 
لمـــاذا نتعب ونكتـــب ونترجـــم؟ وأقول مجرد 
التعـــرف على كيـــف؟ متى؟ ومـــاذا حدث؟ هو 

هدف كاف. 
ويمكننـــا االســـتطراد لنقـــول إن ترجمـــة 
نصـــوص المســـرح المعاصر أضحـــت أقرب 
إلـــى أن تكـــون حالـــة ترجمـــة ال تدخـــل فيها 
المعرفة باللغة فحســـب، وإنما كذلك بالثقافة 

والحالة المجتمعية للنص المكتوب والتعرف 
على الكاتـــب وكتاباته، وكذلـــك تحليل النص 
المترجم، مما يســـمح لنا بتســـميتها بشـــكل 
أدق: دراماتورجيـــا ترجمة النص. وهذا بحث 
طويـــل يتأرجـــح بيـــن التعامل مـــع العقبات 
والتابوهات فـــي كافة المســـتويات، باألمانة 
الحرفية والقـــدرات المعرفيـــة الجديدة التي 

يفتحها التحليل».

لواء يازجي: مشاريع الترجمة ظلمت المسرح األنكليزي المعاصر

مسرحية ”ُأنِقَذ“ التي أسست السم الكاتب والشاعر األنكليزي ”إدوارد بوند“ تصنف من 
بني أكثر األعمال املسرحية املؤثرة واملثيرة للجدل في التاريخ. الشاعرة والكاتبة املسرحية 
الســــــورية لواء يازجي قامت بنقل املسرحية إلى العربية، بعد مجموعتها الشعرية األولى 
”بســــــالم من البيت نخــــــرج“، والفيلم الســــــينمائي األول الذي قامت بإخراجه ”مســــــكون“. 
ــــــدة في ميدان الترجمة وعن ردود  ”العــــــرب“ التقت بلواء وحاورتها حول هذه التجربة اجلدي

أفعال القراء حول هذا املولود اجلديد وعن عدة مواضيع أخرى.

ــحــتــوي على  ت بـــونـــد  أعـــمـــال 

ورائحة  القنابل  تلك  أصــوات 

التراجيديا  ومــالمــح  املــالجــئ 

املرافقة للحروب

 ◄

[ المسرح خشبة الحوار اإلنساني والممثلون أصواته المتعددة  [ أعمال إدوارد بوند تصنف بين أكثر األعمال إثارة للجدل

لواء يازجي: فكرة أن بوند غير معروف لدى القارئ العربي، هي السبب الرئيسي لرغبتي في ترجمته

{بيتر بول روبنز} في معرض بعنوان {روبنز وإرثه: من فان دايك إلى سيزان} في األكاديمية امللكية للفنون بلندن زائرة تتأمل لوحة {حديقة الحب} لـ

يصدر للشاعر أشرف الشافعي عن دار {العلوم للنشر والتوزيع}، 

الديوان الخامس تحت عنوان {جنون النســـوة}، وسيكون ضمن 

إصدارت الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة ٢٠١٥. 

نظمـــت الـــدار املصريـــة اللبنانيـــة بمقر النـــادي الدبلوماســـي، 

مســـاء أمس األربعاء، حفل توقيع {حكايتي في تل أبيب: أســـرار 

دبلوماسي مصري} للسفير الكاتب رفعت األنصاري.

أعلنت مؤسســـة عبدالحميد شـــومان، بالعاصمة األردنية عّمان، 

عن فتح باب الترشـــح لجائزة أدب األطفـــال لعام ٢٠١٤، محددة  

يوم ٣١ مارس املقبل آخر موعد لقبول الترشيحات.
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ابي اج النّ ممدوح فرّ

} الروايـــة حكاية عن أربعة أســـرى يتخذهم 
الكاتب مفتاحا ليتحّدث عن مأســـاة 600 أسير 
كويتـــي فـــي الّســـجون العراقية إبـــان الغزو 
العراقي، وما َحاق بهم من غبن ونســـيان، وما 
كان له من أثر على أسرهم التي عانت االنتظار 

والخوف من سوء المصير.

الحزن واملحبة

فداحة الحـــدث، ظاهرة في اإليقاع الحزين 
للشخصيات  المأســـاوية  والتداعيات  للّسرد، 
اوي مســـاحًة كبيرًة، وهو  والتي َتـــَرَك لها الرَّ
ما َحَدا بالكاتب إلـــى أن يعقب النص بخاتمة 
حزينة تجعل منه حزًنا جماعًيا وأشمل، هكذا 
”َوَرَد في ِســـْفر األحوال أّن الحزن سّمة الكائن 
البشري، وَمْن أحَســـَن تداوَله َعَرَف كيف ُيقيم 
صرَح محبـــة“، ومع هذا الحـــزن ثّمة حيادية 
في الّســـرد، بل ثّمة تعاطف أو قل تواطؤ بين 
اوي والّشـــعب العراقّي المقهور، الذي مني  الرَّ
بالكثيـــر من الجرائم في حقـــه ِمن قبل نظامه، 
ظام لم ينتصر طوال الحروب  حتى ترّدد أنَّ النِّ
التـــي خاضها إال في إذالله للشـــعب، بدًءا من 
دوامـــة الحروب التي أقحمه فيها، وصوًال إلى 
المجزرة الجماعية التي أحدثها ضّد الشـــيعة 
بعد أحداث االنتفاضة التي وقعت بعد الغزو. 
يأخذنا الكاتب في مســـار حكاية تبلغ عدد 
صفحاتهـــا 372 صفحة من القطع المتوســـط، 
موّزعـــة أحداثها على قســـمين، األّول معنون 
بفصل أّول، يمتدُّ إلى نهاية الرواية، ثّم يعقبه 
فصل أخير، عبارة عن ســـطر ونصف السطر، 
ُيظهر فيهما حزنه الذي يريد أن يعممه، ما بين 
القســـم األول الذي تبدأ به الحكاية والخاتمة 
التـــي جـــاءت كتأكيـــد علـــى األلم الذي كســـا 
الرواية وأحداثها المأسوية، وأيًضا ما انتهى 
إليـــه العـــراق بعد دخـــول القـــوات األميركية 
جنوب بغداد، واقترابها من العاصمة وهروب 

َمن استطاع القفز من المركب.
حكاية األسرى األربعة (بدر وجعفر وغانم 
وفهـــد) أو الُعْهدة بتعبير القيادة أثناء تكليف 
الضابط أيمن والعريف ريســـان بالمهمة، رغم 
واية، التي  أنها تحتل مســـاحة مهّمة فـــي الرِّ
اســـتغرقت أحداثها اثني عشر عاًما، هي مدة 
األســـر، ليست هي الحكاية المفصلّية أو حتى 
الحكاية الوحيدة الّدالة على قمعية النظام، بل 
يورد الكاتب حكايات متداخلة عن شخصيات 
تؤّكد فداحة النظام وبطشـــه، ولكن بتنويعات 
مختلفـــة، كحكايـــة خالد عـــادل الذي فـــّر إلى 
أستراليا، أو عليوة المصري الذي قتله ضابط 
من القوات الخاصة في مقهى القاسم، وتلفيق 

التهمة لصديقه التشادي آدم يوسف الذي كان 
يصطحبه في رحلة من الكويت إلى إسطنبول 

مروًرا بالعراق، وحدث لهما ما حدث.
وعلى الجانـــب اآلخر كانت ثّمـــة حيادية 
أو تواطـــؤ ِمن قبـــل الّراوي بإظهـــار تعاطفه 
مـــع الشـــعب العراقـــي المقهـــور، مـــن خالل 
قصته التي نشـــرها إبراهيم فرغلي في الملف 
الخاص باألســـرى، أو وصفه لمأساة الشعب 
التي خلفها الحصار مـــن عمل كفاءات بينهم 

مهندسون وأساتذة في شوارع عّمان. 
وقد تعّرض الجانبـــان للعقاب، فالضابط 
ومعاونـــه ُســـجنا عندما تـــّم اكتشـــاف هذه 
التسهيالت، ولم يخرجا إال بعد فتح السجون. 
والكاتب القى حملة شرسة من بني جلدته من 
الُكّتـــاب على هـــذا التعاطف الـــذي أبداه في 

قصته.

خيوط سردية متشابكة

ثمة ثالثة خيوط ســـردية تتحكم وتسيطر 
على مفاصـــل الرواية، الخيـــط األول واقعي، 
حيـــث يدمـــج فيه الكاتـــب الكثير من الســـير 
بـــدًءا من التمهيـــد الذكـــي الذي اســـتهّل به 
نصه، ليجعل منه رواية داخل رواية، وعالقته 
بالصحفـــي إبراهيـــم فرغلي الـــذي طلب منه 
نًصـــا للملف الذي تعتـــزم إدارة مجلة العربي 
نشـــره بمناســـبة ذكرى االحتفاالت بالتحرير، 
ومنه يتطّرق الكاتب إلى إشكالية الكتابة لديه 
وما يعانيه، ومســـألة التصنيـــف التي تندرج  
ضمنها هذه الكتابة أو التنّوع الصوتي الذي 
يجمع تحـــت إطاره ما يكتبـــه، وكذلك عالقته 
بالدكتـــور غانـــم النجار المســـؤول عن ملف 

األسرى.
أمـــا الخيطان اآلخـــران فهمـــا ُمتخّيالن، 
وإن كانـــا متشـــابكْين مع بعضهمـــا، أولهما 

قصة األســـرى األربعة وأسباب 
أيمن  حكاية  وثانيهما  أسرهم، 
بمراقبـــة  المكّلـــف  الضابـــط 
وحالـــة  األربعـــة،  األســـرى 
المعاناة التي يعيشها بسبب 
حالة التعاطـــف التي أخذْت 
رغم  تجاههم  إليه  تتســـرب 
التحذيرات الُمْســـَبَقة التي 
تحكم طبيعة عالقته معهم، 
ثـــم عالقتـــه بهيـــا ابنـــة 
العريف ريســـان، وتأثير 
فه على أســـرتها من  تعرُّ
مأســـاة  مع  تـــاّم  تمـــاٍه 

األسرى.
  عبر الجزء الخيالي ُيعطي الراوي الغائب 
للشـــخصيات دفـــة الّســـرد لترميـــم فجواته، 
فيحكون عن َأْســـِرهم، وعالقات حبهم، وأيًضا 
عـــن ِمحنهـــم، كما حـــدث مع غالـــب الذي فقد 
ربـــاب العراقية وطفله على باب المستشـــفى 
أو المعانـــاة بســـبب أنه من البـــدون كجعفر. 
الخيط األول الواقعي ال ينفصل عن الخيالي، 
فالروائي له أخ مفقـــود ومن ثمَّ يقوم بالبحث 
ن عليه كتابة قصة للمشاركة  عنه، وعندما يتعيَّ
فـــي ملف المجلة، ال تفارقه قصة األســـرى بل 

يجعلهـــا ذات طابـــع إنســـاني ال شـــخصي، 
فيتحدث عن المعاناة التي حدثت جّراء الغزو 

للعراقيين وليس للكويتيين. 
وعبـــر هذه القصة التي تحمـــل جانًبا من 
تعاطـــف يعكس بـــه عالقة الشـــعبين 
التي  الخيـــوط  ينســـج  الشـــقيقين، 
توصـــل بيـــن الخيالـــي والواقعـــي 

ويوصل الجسور بينهما.
التعّدد هو قريُن الّنص، فثمة تعّدد 
ليس على مســـتوى الحكايـــة، حكاية 
األســـرى األربعـــة وحكايـــة الضابـــط 
وحكاية الـــراوي فقط، بـــل أيًضا هناك 
تعّدد على مســـتوى األماكن، فما إن تبدأ 
الحكاية في الكويـــت، حتى تنتقل أجزاء 
مـــن الحكاية إلـــى العراق، إلى معســـكر 
التاجـــي، وبعضهـــا في القاهـــرة، ولندن، 
وإســـطنبول، وبالمثـــل ثّمـــة تعـــّدد علـــى 

مستوى الضمائر.
 كمـــا تتداخل فـــي النص أشـــكال كتابية 
متنّوعة، كالوقائع الذاتّية، خاّصة ما يســـرده 
الكاتـــب عن لقاءاته بالكاتـــب إبراهيم فرغلي، 
ومناقشـــاتهما حـــول مـــا يكتبه، أو شـــكل ما 
يكتبـــه، بل يمكـــن القول إن ثمـــة كتابة داخل 
الكتابـــة، وهـــي تقنية تدفع بالنـــص إلى أطر 
يرية الخالصة،  جديدة، بعيدة عن الكتابة السِّ
بل ما تعّد ملمًحا لكتابة سيرية جديدة، تضفر 
بين عنصـــري الواقع والخيـــال، حيث يوجد 

نصان سرديان داخل النص الواحد.

ثّمـــة انتقـــاد لحكـــم األنظمة الشـــمولّية، 
وتأثيره على الشـــعوب التي صـــارْت في ذيل 
الـــدول األخرى التي تحظـــى بالديمقراطيات، 
ت الراوي فرصة إال واســـتغلها النتقاد  فال يفوِّ
النظام الشمولي الحاكم للعراق، في كثير منها 
يأتي االنتقاد بصيغ مباشـــرة كما كانت ُتِصرُّ 
َسة العلوم السياسية في  مارلين الروسية ُمَدرِّ
الـــدورة التي التحق بها أيمن في روســـيا، أو 
بطـــرق غير مباشـــرة. إن شـــجاعة الروائي ال 
تتغاضى عن انتقـــاد نظام الحكم في الكويت، 
حيـــث ثمة هامـــش للحريات كما يقـــول، وإن 
كان االنتقـــاد األكبر جاء عبر موقف الدولة من 
قضية البدون، فأثناء سعي الحكومة الكويتية 
إلى التفاوض الســـترداد أســـراها، لم تعترف 
بالبـــدون أنهـــم من ذويها، لذا لـــم يدخلوا في 
إطار التفاوض، أو حتى موقفها المناقض في 
”تقديم الخدمات ُألســـر األســـرى وإرسالها في 

بعثات للحج والعمرة أما البدون فال“.
الشـــيء الالفـــت هـــو أن الـــراوي، عبـــر 
م  شـــخصية الدكتور غانم النجـــار، مثلما يقدِّ
األثر الّســـلبي الذي خّلفته ســـجون االحتالل، 
حيث عشـــرات األسر اضطرت بعد العودة إلى 
الذهاب إلى مستشـــفيات األمراض العصبية، 
حـــاول  اآلخـــر  والبعـــض  ُشـــفي  فبعضهـــم 
التعايش مـــع إعاقته، فإنه ال ينســـى أن يقّدم 
الجانب اإليجابي الـــذي فعله االحتالل، حيث 
ترك الجميـــع مهنهم األصليـــة وتولوا الدفاع 

والمقاومة ضّد المحتل.

 [ الواقعية والخيال معوالن سرديان لتعرية األنظمة الشمولية

إسماعيل فهد إسماعيل يقود شخصياته إلى التواطؤ مع العدو

في روايته اجلديدة ”طيور التاجي“ الّصادرة عن دار نشــــــر نوفابلس واالختالف وضفاف 
بيروت 2014، يقّدم الكاتب الكويتي الذي ُيعّد أبا للرواية الكويتية، إسماعيل فهد إسماعيل، 
ــــــه إلى أحداث احلرب التي قام بها النظام العراقي الّســــــابق ضــــــّد الكويت، رغم أّن  رؤيت

الكاتب ميزج املتخّيل بالواقعّي، إال أّن الواقعي فاق اخليال أملا وتشويقا.

روايـــة تنتقد حكـــم األنظمة 

علـــى  وتأثيـــره  الشـــمولية، 

الشعوب التي صارت في ذيل 

الدول الديمقراطية 

 ◄

للقراء آراء@
● نوال القصير: كتاب ضخم إن صح التعبير، 

يحتوي على تفاصيل دقيقة عن حياة 
المهاتما غاندي وسيرته الذاتية في حقل 
المحاماة وتجارب الدراسة في بريطانيا، 

والعمل في جنوب أفريقيا والبقية تأتي. في 
البداية كان ممتعا، حتى أني تجاوزت المئة 
صفحة في مدة وجيزة، سرني أن أتعرف عن 

قرب على جزء من المجتمع الهندي. الجزء 
األول تحدث عن طفولته وصباه بشكل مركز 

ودقيق، وعن مشاعره وبعض مغامراته.

● نصار محمد: ُأعجبت بشـــخصية غاندي 
الفذة، الصبورة، المثابرة، الذكية، الصلبة 

بمبادئها، ولو أني كنت أرى أن هذه المبادئ 
تشكل عائقًا أمامه، لكن من خالل وجهة 

نظر غاندي إن المبادئ ما هي إال حقائق 
تشكل إلها واحدا. ومن هنا يجب علينا أن 

ننظر إلى أن غاندي معذور إن ضحى بنفسه 
من أجل مبدإ واحد. إنه الرجل الطيب، 
المتواضع، المحب، الواثق، الصادق، 

المؤمن، الزاهد، الغيور على وطنه، كل هذه 
الصفات تجتمع في شخص ذكي.

● حمد صالح: بدأت بقراءته، أعجبتني 

الصراحة والوضوح، والكثير من األفكار 
السامية لديه. سيرة ذاتية رائعة وملهمة، 

أعجبتني إنجازاته وكفاحه وجهاده لرغباته 

والتزامه بنذوره وحفاظه عليها في أسوإ 
الظروف. أشعر أنه جعل للقلم والحرف قوة 
كبيرة حقق من خاللها أهدافه حتى نال ما 
يريده. أكثر شيء أزعجني هو تعامله مع 

زوجته، خصوصا لما أوشك على طردها من 
المنزل في جنوب أفريقيا.

● زينب: الكتاب يتحّدث فعال عن إنسان له 

عيوب كما له مزايا، وله أخطاء وهفوات كما 
له إنجازات ومآثر، وهذا نادرا ما تجده في 
كتب السيرة الذاتية التي تكتب شخصيا، 

فعادة ما يميل اإلنسان أكثر إلى مدح نفسه. 
أما غاندي فيتكلم حتى عن أخطائه داخل 

بيته وخالفاته مع زوجته الئما نفسه أوال، 
وال يجد حرجا في ذكر ذلك. وهذا ما زاد 

إعجابي بالكتاب.

● فطيمة: المهاتما غاندي روح الحقيقة، 

الرجل العظيم، شخصية متواضعة بارزة 
ونادرة أنارت طريق الحقيقة والحرية في 

أعين البشر، متحدية ظروف الحياة الصعبة 
وعازمة على تحمل مشقاِتها للمضي قدما 

نحو إنارة الحقيقة، التي ظّلت مظلمة لفترات 
طويلة، منتظرة من يزيل عنها غبار الخداع. 

غاندي بعزمه وإصراره وقوة إيمانه استطاع 
أن يزيل بعضا من ذلك الغبار و يّمكن 

اإلنسان من رؤية بصيص الحقيقة المدفونة.

● محمد يوسف: كتاب جميل ومذكرات غنية 

بالفوائد والعبر، يؤكد أن الحياة تجارب، 
ودعوة إلى االلتزام باألخالق النبيلة، 

وبيان للبحث عن الحق في كل صوره، وأن 
في داخل كل منا روحا عظيمة تنتظر أن 

نزيل عنها غبار الدنيا، وأن األزمات تصنع 
الشخصيات الفذة والصلبة وتخلق الحلول 
وتطور الوعي بحقوق الغير، وأن كل فترة 

من بدايات الحياة تكون جزءا من الشخصية 
الفردية المؤثرة على المجتمع.

● أثير النخيالن: ال أستطيع أن أصف مدى 
قوة روح هذا اإلنسان، تغلب على جميع 
شهواته، وجعل من نفسه قبل كل شيء 

خادما لوطنه ولإلنسانية، غاندي شخص 
يتمتع بالصدق وحسن النية والضمير الحي 

وباالستقاللية في الرأي إلى حد الجمال. 
ورغم هذا كله لم أقرأ من قبل عن شخص في 

مثل تواضعه. 

● حمدي: ”نعم، فلكي نستطيع أن نشاهد 

روح الحق التي تسود الكون وتتخلل كل 
جنب من جنباته ونلقاها وجها لوجه، يجب 
أن نتعلم كيف نحب أدنى المخلوقات وأقلها 
شأنا كما نحب أنفسنا“. هذا الكتاب مذهل، 

يحمل الكثير من الدروس القيمة في الجوانب 
الدينية، االجتماعية، اإلنسانية والنضالية. 

] الماهاتما غاندي 
السياسي الهندي 

األشهر والزعيم الروحي 
للهند خالل حركة 

استقالل الهند. كان 
رائدا لمقاومة االستبداد 

من خالل العصيان 
المدني الشامل القائم 
على الالعنف الكامل، 

والتي أّدت إلى استقالل الهند.

] كتاب يسرد فيه غاندي سيرته الذاتية 
وقصة حياته وكيفية تطويره لمفهوم 

”الساتياجراها“ أو ”المقاومة السلمية“، 
وهي مجموعة من المبادئ التي تقوم على 

أسس دينية وسياسية واقتصادية.

{قصة تجاربي مع 

الحقيقة}

المهاتما غاندي

ترجمة نبيل بعلبكي

دار العلم للماليين

إسماعيل فهد إسماعيل روائي شجاع ال يتغاضى عن انتقاد األنظمة الشمولية

أصـــدرت الهيئة العامة لـــدار الكتب والوثائـــق القومية املصرية، 

كتاب {مطالع شـــموس الســـير فـــي وقائع كرلوس الثاني عشـــر} 

تأليف فولتير، وتعريب محمد مصطفى البياع.

صـــرح وزير الثقافة اللبناني ريمون عريجي أنه ســـيقع تنظيم جائزة 

للروايـــة اللبنانيـــة، تمنح ألفضل عمـــل روائي، وتتمثـــل الجائزة في 

طباعة العمل الفائز على عاتق الوزارة.

صدر حديثا عن دار الوفاق للنشر كتاب بعنوان {تاريخ حضرموت: 

دراســـات وبحـــوث ومقـــاالت} للدكتور محمـــد عبدالله بـــن هادي 

باوزير.

◄ اختير الرسام البريطاني الشاب، 
جيم كاي، إلنجاز رسوم ألجزاء 

هاري بوتر السبعة الشهيرة، 
والمتوقع نشر أولها في أكتوبر 

.2015

◄ دعا األمير عبدالعزيز بن عبدالله، 
نائب وزير الخارجية السعودي 

المثقفين إلى التركيز على المشترك، 
ودعم الوسطية واالعتدال في 

مواجهة الغلو والتطرف وتقبل 
اآلخر دون رفضه أو إقصائه.

◄ بدأت هذا األسبوع الدورة 
العشرون لسمبوزيوم أسوان الدولي 

للنحت في أقصى جنوب مصر، 
وتشهد افتتاح أكبر متحف مفتوح 

في البالد يقع على مساحة 33 فدانا.

◄ أقامت الشعبة الفكرية باتحاد 
كتاب مصر، أمس األربعاء 21 يناير، 

مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان 
”الفكر ومستقبل الثقافة“، بمقر 
اتحاد الكتاب في حسن صبري 

بالزمالك.

باختصار

هويات ضائعة

مفيد نجم

} حالـــة النكـــوص واالرتـــداد إلـــى ماض 
طهرانـــي متخيـــل، كما تعبر عنهـــا تيارات 
اإلســـالم المتطرفـــة والســـلفية، هـــي فـــي 
جوهرها تعبيـــر عن حالة عجز عن مواجهة 
تحديـــات العصـــر الراهـــن من جهـــة، وعن 
شـــعور مأزوم بانســـداد أفق المستقبل من 
جهة ثانيـــة. فهل بات العـــرب اليوم خارج 
التاريـــخ حتـــى يلقـــوا وراءهـــم بتطلعات 
ونضـــاالت أجيال طويلة، مـــن أجل الحداثة 
والتقدم وبنـــاء الدولة المدنية، أم هم مجّرد 
ضحايا أوهام تاريـــخ أرادونا أن نراه، كما 
يريـــدون لنا أن نـــراه، للتعويض على حالة 
اإلفـــالس والترّدي السياســـي واالقتصادي 
واالجتماعي والثقافي التي نعيشـــها اليوم، 

لكي نبحث عن مستقبلنا في ماضينا؟
قبل أن تبرز هذه التيارات اإلســـالموية 
وتتســـّيد المشـــهد العربـــي، حـــاول الفكر 
القومـــي فـــي نســـخته البعثية علـــى وجه 
الخصـــوص تحقيـــق نـــوع مـــن المزاوجة 
بين اإلســـالم والفكر الحديـــث، لكنه انتهى 
إلى االســـتبداد والفشـــل في تحقيق أهدافه 
ألســـباب فكرية وسياســـية واجتماعية، في 
مقدمتهـــا تلك الرؤية المثاليـــة التي انطلق 
منهـــا فـــي مقاربتـــه لموضـــوع اإلســـالم، 
ومحاولـــة التلفيـــق على مســـتوى العالقة 
بينه وبيـــن معطيات الفكر الغربي الحديث، 
وقد شكل هذا الفشل عامال مهما من عوامل 
بروز هذه التيارات اإلســـالموية المتشددة، 
واتساع مساحة تأثيرها على الجيل الجديد 

من المسلمين بعد خيبة األمل تلك.
صحيـــح أن ثمـــة عوامـــل موضوعيـــة 
أثرت في هذا الســـياق، تتعلق بسياســـات 
الغـــرب تجاه العالـــم العربي واإلســـالمي، 
ودعمها ألنظمة االســـتبداد والفســـاد التي 
رعـــت مصالحـــه علـــى حســـاب شـــعوبها، 
وقامت بنهب ثروات بالدهـــا، لكن العوامل 
األساســـية تكمن في عالقتنا باإلسالم ودور 
المؤسســـات الدينيـــة والفقهيـــة، ومحاولة 
رجال الدين الهيمنة على المجال العام بغية 
بسط سيطرتهم وســـلطتهم على المجتمع، 
وتحويـــل أنفســـهم إلـــى مرجعيـــة مطلقة 
في أبســـط تفاصيـــل الحيـــاة اليومية، وقد 
ســـاندهم في ذلك تغييب العقل والمرجعية 
الثقافية والسياسية عند شرائح واسعة من 
المجتمع، فأوكلت شؤون دنياها كاملة لهذه 
الســـلطة، دون أن تعـــي أن معطيات الحياة 
الجديـــدة والحداثـــة تتطلب وعيـــا عصريا 
يســـتوعب هـــذه المتغيـــرات المتســـارعة، 
ويكـــون قـــادرا علـــى تطويـــر آليـــات فهمه 
وتفكيـــره، قبـــل أن يجعل من نفســـه وكيال 

حصريا للسماء على األرض.
ظاهرة جمـــال الديـــن األفغاني ومحمد 
عبـــده في القرن 19 عّبرت عن تفاعل إيجابي 
مـــع الحضارة الغربيـــة والحداثة، لكنها لم 
تستطع أن تستكمل تطّورها، نظرا الختالف 
والفكري،  والسياســـي  التاريخي  الســـياق 
الحضـــاري  االصطـــدام  بعـــد  ســـيما  وال 
والسياســـي بالغرب بعد سيطرة االستعمار 
على العالمين العربي واإلســـالمي، ما جعل 
الحداثـــة ومرجعيتها موضع شـــبهة، إن لم 
يكـــن قد جعل العالقة معها عالقة صراع، ما 
زالت تداعياتها حاضرة في الوعي الجمعي 

نتيجة السلوك االستعماري للغرب.

* كاتب من سوريا
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قـــررت الفنانة املصرية ســـيمون، العـــودة مجددا إلى الشاشـــة منوعات

الصغيرة، بمسلســـل يحمل اســـم {بـــني الســـرايات}، والذي من 

املنتظر عرضه في رمضان ٢٠١٥.

وقـــع اختيار منظمة األمم املتحـــدة على ممثل بوليوود عامر خان 

ليكون الشـــخص الوحيـــد في الهنـــد املمثل للمبـــادرة العاملية 

للقضاء على الفقر.

انتهت املطربة التونســـية أماني السويسي، من تسجيل العديد 

مـــن أغاني ألبومها الجديد، والذي من املقرر طرحه في األســـواق 

خالل شهر مارس القادم.

◄ أكد املنتج محمد حفظي بأنه ينتظر 
حاليا عرض فيلمه السينمائي ”أسوار 
القمر“، خالل أيام في قاعات السينما 

املصرية، وذلك بعد تأجيالت عدة استمرت 
لسنوات، نظرا لظروف مختلفة بعضها 
إنتاجية وأخرى تتعلق باألحداث التي 

شهدتها مصر في 
األربع سنوات 

املاضية. الفيلم من 
بطولة منى زكي وآسر 
ياسني، وعمرو سعد، 

ومن تأليف 
محمد حفظي، 

سيناريو 
وحوار تامر 
حبيب، ومن 

إخراج طارق 
العريان.

◄ أعلن منظمو مهرجان ”نيو أورلينز 
للجاز“ أن دورة هذا العام ستشهد مشاركة 
النجم البريطاني ألتون جون، إضافة إلى 
ليدي غاغا، وفرقة ”ذي هو“ التي ستقدم 

حفلها يوم الـ25 من أبريل القادم في إطار 
آخر جولة لها مبناسبة الذكرى اخلمسني 

لتأسيسها. وتقيم ليدي غاغا حفلة في 
إطار املهرجان في الـ26 من أبريل مع توني 

بينيت الذي سجلت معه 
العام املاضي أغنية 

ثنائية. كما جند 
من بني الفنانني 

األجانب املشاركني 
في املهرجان املغنية 
أجنليك كيدجو من 

البنني وفنان 
الريغي 
جيمي 

كليف من 
جامايكا.

◄ يحتفل قصر السينما في ”غاردن 
بالقاهرة بالعيد القومي حملافظة  سيتى“ 
أسوان املصرية، من خالل عرض 6 أفالم 
تسجيلية من إخراج ياسر مفضل، حيث 
تضم األفالم تاريخ املدينة، وأهم املعالم 
األثرية واجلمالية فيها، وذلك في الفترة 
من 26 إلى 29 يناير اجلاري. األفالم هي 

تباعا: ”محمية سالوجا وغزال“، و“متحف 
محمد عيد“، و“بحيرة ناصر“، و“جزيرة 

النباتات“ و“رجل من اجلنوب“، كما 
يعرض في اليوم األخير فيلم كامل عن 

أسوان باسم ”سحر اجلنوب“ من أبوسمبل 
إلى أدفو، ويتناول الفيلم تاريخ أسوان.

◄ قرر املخرج املصري هاني إسماعيل أن 
ينتقل فريق عمل مسلسله اجلديد ”أوراق 

التوت“ للتصوير في الهند منتصف مارس 
املقبل، على أن يواصل تصوير املشاهد 

الداخلية بالقاهرة حتى نهاية فبراير 
القادم. املسلسل من بطولة سميحة أيوب 

وصابرين وهايدي كرم وكمال أبورية 
وخالد زكي ومحسن 

محيي الدين، 
ومن سوريا 

صفاء سلطان 
والسعودي 

ماجد العبيد 
ومحمد 
بخش 

وبشير 
غنيم.

◄ يتواصل بغاليري ”فا“ إلى غاية 2 
فبراير القادم معرض املذيع والفنان 

املصري أحمد فريد الذي يقام ألول مرة 
في الكويت. املعرض يضم 40 عمال فنيا 

ما بني التصوير الزيتي والطباعة الفنية، 
ويتناول موضوعات إنسانية حول البحث 

في حرية الفكر والعقل، استخدم فيها 
فريد بعض الرموز التي تعبر عن هذه 
احلالة التعبيرية من خالل شخصيات 
وبورتريهات لها طبيعة وشخصية من 

عامله اخلاص.

◄ تستضيف حاليا قاعة ”كمال خليفة“ 
في مركز اجلزيرة للفنون مبصر، معرضا 

للفنانة التشكيلية املصرية مروة عامر 
في مجال اخلزف، والذي يتواصل إلى 

غاية الـ29 من الشهر اجلاري. وقالت 
الفنانة مروة عامر: ”أقدم في هذا املعرض 

مجموعة من أحدث أعمالي التي استخدمت 
فيها خامة الطني األسواني احملروق، 

مطبق عليه طالء زجاجي وأكاسيد معدنية، 
وقد مت احلرق في جو اختزالي، ليظهر 

البريق املعدني اجلاذب بصريا وجماليا 
لعني املشاهد“.
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} الشــارقة -  فتح المعـــرض أبوابه أواخر 
شـــهر أكتوبر 2014، وتم التنظيم والتنســـيق 
مـــن قبل متحـــف البحرين الوطنـــي، في إطار 
الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الثقافة في 
البحرين لتعزيز التبادل والحوار الثقافي، كما 
تم انتقاء القطـــع الخاصة بالعرض من ضمن 
مجموعة المقتنيات الدائمة لمتحف البحرين 
الوطنـــي، لكونها تســـتعرض أهميـــة دلمون 
القديمة ومكانتها، كسوق نابضة وحيوية تقع 
على طرق التجارة البحرية القديمة التي كانت 

تربط الشرق األدنى بشبه القارة الهندية.
ويســـعى معرض ”البحرين القديمة: نفوذ 
التجـــارة“ إلـــى دراســـة الســـياق االجتماعي 
والثقافـــي من خالل عدســـة الثقافـــة المادية 
للبحريـــن القديمـــة، فقد كان لحجم األنشـــطة 
التجاريـــة علـــى الجزيرة، وســـهولة الوصول 

إليهـــا، واالحتـــكاك والتفاعـــل مـــع مختلـــف 
األســـواق والثقافـــات، تداعيـــات اجتماعيـــة 

وثقافية كبيرة.
وعلـــى الرغم من وجـــود بعض األدلة على 
تغيـــر الثقافـــة المحلية إلـــى حّد مـــا، إّال أن 
السجالت األثرية تشير بكل جالء إلى صالبة 
الثقافـــة المحلية للجزيرة وصمودها في وجه 

تلك العوامل، بل وفرض نفسها كذلك.
هذا وتمثل تشـــكيلة القطـــع المنتقاة من 
مجموعة المقتنيات الدائمة لمتحف البحرين 
الوطني التي يحتويها هذا المعرض شـــاهدا 
علـــى أهمية حضارة دلمـــون القديمة -والتي 
عرفـــت فيما بعد باســـم تايلـــوس- ومكانتها 
بالنســـبة للتجـــارة البحريـــة القديمـــة حيث 
أنهـــا كانت تربط مدن الشـــرق األدنى بشـــبه 
القـــارة الهنديـــة. وقد تـــم توزيـــع المعرض 

على أربعة أقســـام رئيســـية هي ”دلمون 
وتايلوس: قرون من التجارة واالزدهار“، 
و“دلمون: مستودع الخليج في العصرين 
(2.000-500 ق.م.)،  البرونزي والحديدي“ 

و“تايلوس، ملتقى طـــرق التجارة الدولية 
الناشئة“ (200 ق.م. 300- م.)، وقسم ”ما وراء 

تأثيرات التجارة: ثقافة فريدة لجزيرة“.

وتحتوي األقسام على ما يقارب 150 قطعة 
أثرية متنوعة، مثل األختام المصنوعة من 

الحجر الصابونـــي، والقطع الفخارية 
واألوانـــي  والعاجيـــة  والزجاجيـــة 
المرمريـــة المعمولـــة بدقـــة عالية، 
الذهبيـــة  القطـــع  إلـــى  باإلضافـــة 
والشواهد الجيرية المتميزة، حيث 
تدل هذه القطـــع األثرية على حركة 

التجـــارة النشـــيطة للمنطقـــة في 
الفترة ما بيـــن األلفية الثانية 

قبـــل الميـــالد إلـــى القـــرن 
الثالث بعد الميالد.

كما ترسم مالمح قرون 
طويلة مـــن روح المبادرة 
وغنـــى  ازدهـــار  ومـــدى 
على  البحريـــة  التجـــارة 
موطن  البحريـــن،  جـــزر 
حضارة دلمون ومركزها 

السياســـي منذ عـــام 2.050 ق.م. والتي بفضل 
االستراتيجي  وموقعها  الطبيعية  مزاياها 
على ملتقى الطـــرق التجارية القديمة، 
لعبـــت دورا محوريـــا فـــي التجارة 
الدوليـــة، وكونت مـــن ورائها ثروة 

ضخمة.
وقد تكـــرر ذكرها في النصوص 
اإلدارية الرسمية، وكذلك االقتصادية 
التـــي خلفتهـــا حضـــارات مـــا بين 
النهريـــن القديمـــة التـــي تخص 
حركة اســـتيراد المواد الخام، 
وال ســـيما النحـــاس. ونظرا 
النعدام وجود المناجم على 
أرض دلمون، فمن المرجح 
دليل  النصـــوص  تلـــك  أن 
على وجـــود حركة تجارية 
وتتوســـع  تزدهر  فتئت  ما 

في العصور الالحقة.
مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
اضمحـــالل دورهـــا مـــع نهاية 
األلفيـــة األولى قبـــل الميالد، إّال 
أن دلمـــون -والتي عرفت باســـم 
الهلنستي-  العصر  في  تايلوس 
القرون  عبـــر  نموهـــا  واصلـــت 
التاليـــة. حيـــث كانـــت موانـــئ 
تايلوس مقصـــدا تجاريا هاما، 
بروح  يتحلـــون  تجارهـــا  وكان 
األمواج  ويصارعـــون  المغامرة 
العاتيـــة، ليصلوا إلـــى المناطق 

النائية واألسواق المربحة.

شوقي بن حسن

} ديودونـــي يـــرى أن ”كل شـــيء يجـــب أن 
يتعرض للســـخرية، كي ينضج أو لكي يذوب 
إذا كان زائفا“، يبدو أنه يرسم حدودا لظهوره 
الفنـــي ويصنع عـــداوات شـــخصية وفكرية، 
قد تمنـــع هذا الفنان الســـاخر مـــن مواصلة 

مشواره.
في بدايات ســـنة 2014، منع ديودوني من 
العرض في كل المسارح الفرنسية على خلفية 
اعتباره ”ال ساميا“، تهمة أصبحت ممجوجة 
غير أنها ما زالت متسلطة على رقاب وألسنة 

الكثير من الفنانين والمفكرين.
لقـــد اتخـــذ ديودونـــي مـــن الصهيونيـــة 
موضوعـــا مثيـــرا للســـخرية، فـــكان ال بد أن 
الهولوكوســـت  لقصـــة  يـــوم  ذات  يتعـــرض 
بالتفكيك والسخرية، وهو ما جلب له عدوانية 

المشهد الفني الفرنسي.
منـــذ بداياتـــه، كانت نصـــوص ديودوني 
المســـرحية كثيرة التقاطع بالسياسة. اتخذ، 
في أول مشـــواره، من الماضي االســـتعماري 
لفرنســـا المحـــور األبـــرز الذي تـــدور حوله 
أعمالـــه، ثم ظهر في الســـنين األخيرة واحدا 
من أبـــرز مناهضـــي الصهيونية فـــي العالم 
متحّمال مســـؤولية هذا القرار بشـــجاعة من 

يملك األدوات لكشفها.
ثم ها هو يلتقط التفات الساحة الفرنسية 
لظاهرة اإلرهاب بعد حادثة ”شـــارلي إيبدو“ 
ليشـــكل منه مـــادة جديدة للســـخرية. حاول 
ديودونـــي أن ينظـــر إلى المســـألة من زاوية 
جديـــدة، فكتب على صفحتـــه في موقع تويتر 
شـــعار ”أنا شـــارلي كوليبالي“، وهو ما كلفه 

االعتقال.
ولد ديودوني مباال مباال من زواج مختلط 
عام 1966 في فرنسا. األب محاسب كاميروني 
يحمل نفس االسم: ديودوني مباال مباال، وأّمه 
رســـامة فرنســـية. دون أي تكويـــن أكاديمي، 
بدأ مشـــواره الفني ككاتب مســـرحي لصديق 
طفولته في ضواحي باريس إيلي سامون، ثم 

أصبحا الثنائي إيلي وديودوني.
يلعـــب األول دور اليهـــودي كوهين، فيما 
يلعـــب الثاني دور األســـمر بوكاســـا. وكانت 
األعمال (سكيتشات في الغالب) تدور في فلك 
النقد االجتماعي، وخاصة تعامل الفرنســـيين 

مـــع العرقيـــات األجنبية فـــي الضواحي. مع 
بداية التســـعينات، ذاع صيـــت الثنائي بقوة 
عبر وســـائل اإلعـــالم، وقّدما مـــادة كوميدية 
بنكهـــة خاصة وبقيمة ثابتـــة، ولم يكن ينظر 
إليهما إّال كفريق عمل غير قابل للتجزئة حتى 

عام 1997.
آنذاك، قـــّررا االنفصال ألســـباب لم تعلن 
وقتهـــا، ولكن يبدو أن اختالفا في التوّجهات 
والقناعـــات هـــو الـــذي حـــال دون مواصلة 
المشوار المشترك. ففي سنة 2009 حين سئل 
إيلي سامون عن الموضوع قال ”إن ديودوني 
ابتعـــد كثيرا فـــي عالم الكراهيـــة“، فيما يرد 
ديودونـــي، في وقت الحق أن زميله الســـابق 
”قـــد دخل فـــي منظومـــة تريد أن تحـــارب أي 
صوت ينتقد اليهود ومخططاتهم في فرنســـا 

والعالم“.
ديودونـــي هـــو أيضـــا صاحب 

نـــزوات سياســـية عجيبـــة. فقـــد 
أعلن، عام 2002، عن نّيته للترشح 
لالنتخابات الرئاسية عن حزب لم 
يســـمع به أحد من قبـــل هو حزب 
”الطوبائيين“، بيـــد أنه لم يتحّصل 

القانوني  النصـــاب  على 
مـــن التواقيـــع، لكـــي 
خـــوض  يســـتطيع 

المعركة االنتخابية.
الــــترشح  مثل 

لـــالنـــتـــخـــابـــات 
ــــظــــام،  ــــت ــــان ب
منها  خــاصــة 
فرصة  البلدية، 
لــــديــــودونــــي 
ــــاء  ــــق ــــت ــــالل ل

تحت  بــالــنــاس 
سقف قانوني، وإيصال 
لــهــم دون  يــريــده  مــا 

ليس  هذا  العرض.  ودور  المنتجين  ضغوط 
الذي  فهو  ديودوني،  مسيرة  عن  غريب  بأمر 
إلى  للوصول  مبتكرة  سبل  عن  بحث  طالما 

الجمهور.
أو  للتوقيـــف  أعمالـــه  تتعـــرض  وحيـــن 
التشـــويش خالل العرض، ســـرعان ما يذهب 
بسكاتشاته ليقدمها في الساحات العامة، أو 
وسط الحافالت المزدحمة في باريس. وحين 
تواتـــرت محاكماتـــه التي تقارب العشـــرين، 
أصبحـــت المرافعات فرصة لتمرير مشـــاهد 
مســـرحية. مـــن جهة أخـــرى، تواكـــب أعمال 
ديودوني األحداث السياسية في فرنسا، وهو 
الذي يعتبر نفســـه مؤّرخا للحياة السياسية 
الفرنسية بالسخرية. لقد تناول منذ 1997 كل 

مواضيع الجدل التي برزت.
ففي مســـرحية ”1905“ انتقد تفاهة الجدل 
السياســـي القائم في فرنسا حول الحجاب. 
وفي كل موسم انتخابات كان يقلد زعماء 
األحزاب المتنافسة، وقد كانت شخصية 
ساركوزي موضوعا مفضال لديه، وكذلك 
فضائح النخبة السياسية خاصة قضية 

دومينيك ستروتس كان.
األديان  من  السخرية 
تـــعـــّد هــــي األخـــــرى 
تجربة  مالمح  إحــدى 
الفكاهية،  ديودوني 
يتورط  ال  أنــه  غير 
ـــي االســـتـــفـــزاز  ف
الـــــمـــــبـــــاشـــــر 
لـــلـــمـــقـــدســـات 
عالوة  الدينيــة، 
يسخر  أنه  على 
الملــــحدين  من 
ومــــن الــعــلــمــانــيــة 
وعدوانيتها  الفرنسية 

المجانية لإلسالم.

كثيرا ما يتساءل المتابعون: ”كيف يمّول 
ديودوني مشاريعه الفنية؟“. في العموم، توفر 
له العداوات التي تصنعها مســـيرته أنصارا. 
إذ يتلقى الدعم من عدة منظمات غير حكومية 
في العالم، كمـــا أنه ال ينكر دعم بعض الدول، 
والتـــي تربطـــه بقياداتها عالقـــات طّيبة مثل 

ليبيا زمن حكم القذافي أو فنزويال.
وخـــالل التدخـــل العســـكري للناتـــو في 
ليبيا، قام ديودوني بزيارة شـــخصية للعقيد 
معّمر القذافي كتعبير عـــن معارضة االعتداء 

العسكري على بلد مستقل.
متعـــدد  كفنـــان  يظهـــر  األعـــوام  بتقـــدم 
االختصاصـــات، إذ شـــارك فـــي العديـــد من 
األعمال الموســـيقية خاصة ضـــد العنصرية. 
كمـــا ُيعرف ديودونـــي أيضا بإنتـــاج األفالم 
الوثائقيـــة، وغالبا ما تكون مخّصصة لفضح 
جرائـــم الصهيونيـــة كمـــا فـــي آخـــر أعماله 
يعـــرض  والـــذي  ”أنتيســـميت“،  الوثائقيـــة 
حصريـــا فـــي موقعـــه الرســـمي لعلمـــه أنه 

سيحارب إذا استعمل طرق التوزيع العادية.
كل هـــذا التضييق لم يمنـــع ديودوني من 
البقـــاء مؤثرا في المشـــهد الفني الفرنســـي، 
ويعود ذلك لســـبب بســـيط هو أن جيال كامال 
من الكوميدييـــن قد اتخذه ملهما، فكثيرة هي 
األفـــكار التي التقطوهـــا من عنـــد ديودوني 
في مســـرح ”الـــوان مان شـــو“ ووظفوها في 
أعمالهـــم، ولعل جيل المغاربيين الذي يهيمن 
على المشـــهد الكوميدي اليوم في فرنسا هو 

أبرز أجيال المتأثرين بديودوني.
لكـــن، ال تعني له كل هذه التقديرات كثيرا. 
فلم يعـــد ديوديوني يرى نفســـه كوميديا في 
المـــرآة، وإنما يحب أن يكـــون رجل نضاالت. 
إنه يحب أن يطلق على نفســـه صفة ”محارب 
فـــي حلبات الســـخرية“. تلك الســـخرية التي 
ينبغـــي أن تمـــارس بكل حريـــة، ألنها هي أم 

الحريات جميعا.

[ فنان فرنسي قال في عاصمة األنوار والحريات {أنا شارلي كوليبالي} فاعتقل
ديودوني محارب ساخر يتجرأ على انتقاد الهولوكوست

ديودوني يبدو من أبرز مناهضي 

الصهيونيـــة في العالـــم متحمال 

مســـؤولية هذا القرار بشـــجاعة 

من يملك األدوات لكشفها
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لم تعد أخبار األعمال املسرحية للكوميدي 
الفرنسي من أصول كاميرونية، ديودوني، 
هي التي تصلنا عنه، وإمنا أخبار اعتقاالته 
ــــــه في بلد من أكثر البلدان التي  ومحاكمات
تتباهى بارتفاع سقف احلريات فيها. إنه 
ــــــدة، قادرة  ظاهــــــرة ثقافية وسياســــــية فري
ــــــاس رغم التضييق  على الوصول إلى الن
الرســــــمي والعدوانية التي يواجه بها من 
قبل النخب السياسية والثقافية في فرنسا.

البحرين تستعرض نفوذ تجارتها القديمة في معرض بالشارقة

ديودوني يعتبر ملهم الكوميديين المغاربة المقيمين في فرنسا

ــــــن القدمية: نفوذ  مثلما يحتفظ التاريخ بســــــجالته اإلنســــــانية، يســــــتمّر معرض ”البحري
ــــــي ”األلفية الثانية قبل  التجارة“ في الكشــــــف عــــــن روائع مقتنيات متحف البحرين الوطن
امليالد – القرن الثالث امليالدي“، والذي يستقبله متحف الشارقة لآلثار في دولة اإلمارات 
ــــــار اململكة وثقافتها  ــــــر الصورة احلصرية والعميقة آلث ــــــة املتحدة، من خالل توفي العربي

الغنية، وذلك حتى 29 مارس 2015.
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املعـــرض يســـعى إلـــى دراســـة 

السياق االجتماعي والثقافي من 

الثقافـــة املادية  خالل عدســـة 

للبحرين القديمة
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عرض شـــاهدا
لقديمة -والتي
وس- ومكانتها
القديمـــة حيث
األدنى بشـــبه
زيـــع المعرض 
هي ”دلمون
االزدهار“،
العصرين
500 ق.م.)،
ارة الدولية

”ما وراء  وقسم
لجزيرة“.

حضارة دلم

150 قطعة  وي األقسام على ما يقارب
وعة، مثل األختام المصنوعة من 
صابونـــي، والقطع الفخارية
واألوانـــي والعاجيـــة  ـــة 
 المعمولـــة بدقـــة عالية،
الذهبيـــة القطـــع  إلـــى   
الجيرية المتميزة، حيث
لقطـــع األثرية على حركة
لنشـــيطة للمنطقـــة في 
بيـــن األلفية الثانية
ــالد إلـــى القـــرن

د الميالد.
سم مالمح قرون 
ن روح المبادرة 
وغنـــى  زدهـــار 
على  البحريـــة 
موطن  حريـــن، 
ا كز ل

0السياســـي منذ عـــام 50
الطبيعية و مزاياها 
على ملتقى الطـ
لعبـــت دورا م
الدوليـــة، وك

ضخمة.
وقد تكـــر
اإلدارية الرسم
التـــي خلفتهــ
النهريـــن ا
حركة اس
وال ســ
النعد
أرض
ت أن 
على
ف ما 
في ال
وع
اضمحـــال
األلفيـــة األ
أن دلمـــون
ف تايلوس 
واصلـــت
التاليـــة.
تايلوس م
تجا وكان 
المغامرة
العاتيـــة، 
النائية واأل

لمون ومركزها 

ــي، في وقت الحق أن زميله الســـابق
خل فـــي منظومـــة تريد أن تحـــارب أي
نتقد اليهود ومخططاتهم في فرنســـا

.“
دونـــي هـــو أيضـــا صاحب 
 سياســـية عجيبـــة. فقـــد
عن نّيته للترشح ام 2002،
بات الرئاسية عن حزب لم
به أحد من قبـــل هو حزب
ئيين“، بيـــد أنه لم يتحّصل

القانوني نصـــاب 
واقيـــع، لكـــي 
خـــوض  يع 

االنتخابية.
الــــترشح  
ـخـــابـــات
ــــام،  ــــظ
منها  ة 
فرصة   
دونــــي 
ــــاء  ــــق ت
تحت س

نوني، وإيصال 
دون لــهــم يــده

الذي يعتبر نفســـه مؤّرخا للحياة الس
7 الفرنسية بالسخرية. لقد تناول منذ

مواضيع الجدل التي برزت.
انتقد تفاهة ففي مســـرحية ”1905“
السياســـي القائم في فرنسا حول ال
وفي كل موسم انتخابات كان يقل
األحزاب المتنافسة، وقد كانت ش
ساركوزي موضوعا مفضال لديه
فضائح النخبة السياسية خاص

دومينيك ستروتس كان.
من السخرية 
تـــعـــّد هــــي األ
مالمح إحــدى 
ال ديودوني
ال أنــه  غير 
ـــي االســ ف
الـــــمـــــبــ
لـــلـــمـــقــ
الدينيــة
أنه على 
المل من 
ومــــن الــعــل
وعد الفرنسية 
لإلس المجانية



} باريس – جنح فريق من األطباء الفرنسيني 
برئاســـة البروفســـور جـــراح القلـــب فيليب 
موناشـــيه في املستشـــفى األوروبـــي ”جورج 
بباريس، ألول مرة فـــي العالم في  بومبيـــدو“ 
استخدام اخلاليا اجلذعية لدى مريضة تعاني 
من قصـــور في وظائف القلب، والتي أصبحت 
حاليا في حالة جيدة بعد مرور 3 شـــهور على 
عالجهـــا. وجاء هذا النجاح بعـــد 20 عاما من 

األبحاث في استخدام اخلاليا اجلذعية.
وفي حالة قصور وظائف القلب يكون غير 
قادر على ضخ الدم إلى مختلف أعضاء اجلسم 
الضروري  باألوكســـجني  األنســـجة  وتزويـــد 
للجســـم. وأســـباب هذا القصـــور ترجع إلى 
انسداد عضلة القلب الناجتة عن انسداد أحد 
الشـــرايني التاجية، مما يـــؤدي إلى ضرر في 
عضلة القلب وموت خاليا جدران القلب وكذلك 

وجود خلل في البطني األيسر.
وهذا املـــرض يصيب بـــني 1 و2 باملئة من 
املواطنني فوق سن األربعني في فرنسا ويزداد 
بشـــدة بعد جتاوز 75 عاما، ويتسبب في وفاة 

22 ألف مريض سنويا.
وكان العالج الوحيد في حالة مريضة تبلغ 
من العمر 68 عامـــا، هو عملية زراعة قلب، أما 
البروفسور فيليب موناشيه فقد جنح في زرع 
املنطقة املتضـــررة من عضلة القلب، أي خاليا 
جذعية قادرة على االنقباض مثل عضلة القلب 

نفسها. 
وقد أجريت العملية بالفعل للمريضة التي 
كانـــت تعاني مـــن مرض الســـكري، وذلك منذ 
3 شـــهور وقد عادت إلـــى منزلها وهي بصحة 
جيـــدة اآلن. وفـــي جتـــارب أجراهـــا العلماء، 
سابقا، استطاعوا عزل خاليا أصلية من نخاع 
عظام فأر ذكر، ثم حقنوا هذه اخلاليا في قلوب 
ثالثـــني فأرا يعاني من الفشـــل القلبي. ووجد 
األطباء خالل متابعـــة تلك الفئران أن اخلاليا 
األصليـــة حتولت إلى خاليـــا قلبية في 64 في 
املئة مـــن الفئران. وقـــد راقب األطبـــاء تطور 

تلـــك اخلاليا من خالل ربـــط اخلاليا األصلية 
املستخدمة في التجربة مبادة واضحة مشعة. 
ووجـــدوا أيضـــا أن حقـــن اخلاليـــا األصلية 
املأخـــوذة من نخاع العظام فـــي ذيول الفئران 
يؤدي إلى النتائج نفســـها، حيث اكتشفوا أن 
اخلاليا األصلية لديهـــا القدرة على أن تهاجر 
مـــن الذيل إلـــى القلب لتســـتقر فيـــه، إذ تبدأ 

بالتحول إلى خاليا قلبية هناك.
يشـــار إلى أن فريقا من الباحثني قد جنح 
أيضـــا للمـــرة األولى فـــي إنتاج خاليـــا الدم 
انطالقا من اخلاليا اجلذعية لألجنة البشـــرية 
ممـــا يفتح الباب أمام إقامة بنوك للدم. وجنح 
العلماء في حمل اخلاليا اجلنينية على إنتاج 
مســـتعمرات من الكريات احلمـــراء والكريات 
البيضاء والصفائح املتشـــابهة التي تتشـــكل 

طبيعيا من النخاع العظمي.
وقـــد شـــملت الدراســـات احلديثـــة خاليا 
جذعيـــة بالغـــة مأخـــوذة مـــن نقـــي العظام. 
وتعتبـــر اخلاليـــا اجلذعية اللبنة األساســـية 
لبناء مختلف أنســـجة اجلسم. وفي السنوات 
األخيـــرة بينت األبحـــاث أن اخلاليا اجلذعية 
متلك مقـــدرة ملحوظة علـــى التكيف وإصالح 
األذى الناجـــم عـــن األمـــراض. ويقـــول أحـــد 
اخلبـــراء إن هـــذه الدراســـة أظهـــرت املرونة 

الكبيرة التي يتمتع بها اجلســـم البشـــري في 
االستجابة لألمراض واألذى.

كشـــف العلماء عن إقدامهـــم على حفظ دم 
احلبل الســـري للوليد بغيـــة معاجلته به ضد 
الســـرطان عند البلوغ. وتأسســـت في أملانيا 
أول شـــركة حلفـــظ دماء احلبل الســـري بغية 
استخدامه الحقا في عالج اإلنسان عند البلوغ 
ضد األمراض املستعصية. وتشير الشركة إلى 
أنهـــا تقوم بحفـــظ دم احلبل الســـري للجنني 
مبوافقـــة والديـــه كي يســـتخدم فـــي عالجه 

شخصيا في وقت الحق.
وأوصى الصليب األخضر األملاني (منظمة 
بيئيـــة)، كافة العوائـــل باتخاذ هـــذا اإلجراء 
االحتـــرازي املهم، وقـــال إنـــه ال ينطوي على 
أي مجازفـــة بالوليد أو بحيـــاة األم. وأضاف 
في تقريـــر له أن الدم الذي يســـري في احلبل 
الســـري للجنـــني يحتوي على خاليـــا جذعية 
تشبه تلك التي توجد الحقا في نخاع العظام. 
وهي خاليا تعني اإلنســـان علـــى إنتاج خاليا 
العظـــام والغضاريـــف والعضـــالت، إضافـــة 
إلى خاليا الكبد واخلاليا التي تشـــكل بطانة 

األوعية الدموية.
واملهم في األمر أن حلفظ دم احلبل السري 
فوائـــد مســـتقبلية كبيـــرة رغـــم أن العلماء ال 

يزالون في بداية أبحاثهم حول املوضوع، لكن 
األكيـــد هو أن اخلاليا اجلذعية املســـتمدة من 
دماء احلبل الســـري ميكن استخدامها بنجاح 
حيثمـــا تطلب األمـــر تدخل األطبـــاء ملعاجلة 
صاحـــب الدم من األمراض املســـتعصية، مثل 
مختلف أنواع سرطان الدم، وسرطان الصدر، 
وسرطان الرئتني، وســـرطان الرحم وأمراض 

املناعة الذاتية كالروماتيزم.
ويبـــني الباحثـــون أن اخلاليـــا اجلذعيـــة 
املســـتمدة من احلبل السري قادرة أيضا على 
إنتـــاج خاليا عضالت القلب. وقد ثبت أن هذه 
اخلاليـــا تختلـــف عـــن اخلاليا املأخـــوذة من 
املشامي أو من األجنة املجهضة، كما ثبت أنها 
تتمتـــع بقابلية على مقاومـــة ظروف التجميد 
لســـنني طويلـــة. وميكـــن معاجلـــة اإلنســـان 
املصاب بالسرطان عن طريق زرع هذه اخلاليا 
فيه قبل أن يلجأ الطب إلى معاجلته بواســـطة 

الكيميائيات واألشعة النووية.
كمـــا أن توفر اخلاليـــا اجلذعية يوفر على 
املريض تدخل األطباء جراحيا الستخراج هذه 
اخلاليا من نخاع العظام. وحســـب التقديرات 
فـــإن اخلاليا اجلذعية املتوفـــرة في دم احلبل 
الســـري تكفي لعالج صاحبها مســـتقبال ملرة 

واحدة فقط ضد األمراض املستعصية.

نجاح أول عملية زرع خاليا بديلة لعالج القلب
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

بينت سلســــــلة من التجارب املختبرية على 
احليوانات أنه ميكــــــن إصالح اخللل الذي 
يحدث فــــــي عضلة القلب بواســــــطة زراعة 

خاليا جذعية أو أصلية جديدة.

الخاليـــا الجذعيـــة المتوفـــرة في 

دم الحبل الســـري تكفـــي لعالج 

صاحبها مســـتقبال لمـــرة واحدة 

فقط ضد األمراض المستعصية

 ◄

[ الخاليا الجديدة عالجت القصور في وظائف القلب } لنــدن – ال تقتصـــر ”اإليتيكيت“ على كيفية 
التعامل مع آداب وأدوات مائدة الطعام فقط بل 
تنسحب كذلك على جوانب من حياتنا اليومية 
خصوصا في حاالت املرض، وخاصة في فصل 
الشـــتاء، حيث أكدت دراســـة جديدة ارتباطه 
بنـــزالت البرد. وما لم تكن معتـــزال الناس في 
مكان قصي، فال بد أنك ستصاب بنزالت البرد 
وتضطـــر للتعامل مع اآلخريـــن وأنت مريض، 
كما ســـتضطر للتعامل مع أشخاص مصابني 

باملرض بينما أنت سليم. 
وفيمـــا يلي بعض النصائـــح التي حتافظ 
علـــى حياتك وأنـــت تنعم بأفضـــل صحة قدر 

اإلمكان :
فـــإذا كانت إنفلونـــزا أو مجـــرد نزلة برد 
عادية، فإن كليهما ينتقـــل مبخالطة اآلخرين، 
لذا عليك أن تكبح جماح نفســـك عندما تشـــعر 
مبيـــل ملعانقة أفـــراد أســـرتك أو أصدقائك أو 

تقبيلهم مهما كانت درجة سعادتك برؤيتهم.
اكتـــِف بالربـــت علـــى الكتـــف بـــدال مـــن 
املصافحة باأليدي، أو حتى ُيستحسن التلويح 
بحرارة، ثم ضع يديك في جيوبك. ما دامت لغة 
اجلسد تتسم باحلميمية فلن يشعر اآلخر بأي 

غضاضة.
احتفـــظ بكميـــات ال بـــأس بها مـــن مطهر 
األيدي واســـتعملها، وقدمهـــا لآلخرين عندما 

تكون في مطعم أو في اجتماع.
وفي حال فاجأك أحد بقبلة على الوجنتني 
اغسلها بأسرع ما ميكن لكن دون إهانة اآلخر، 

وننصحك باملبادرة بالتوجه إلى دورة املياه.
ومـــن األفضل أال تذهب إلـــى احلفالت وال 
حتى إلى العمل إذا ظهرت عليك أعراض تشبه 
اإلنفلونـــزا. اعتبـــر ذلك تعويضـــا عن جميع 
املرات التي حاولت فيهـــا التهّرب من الذهاب 
إلى املدرســـة وفشـــلت في قولـــك لوالديك إنك 

متوّعك الصحة.
قـــم بإلغـــاء احلفـــالت واالجتماعـــات إذا 
ساورتك أي شـــكوك بأن جمع أعداد كبيرة من 
النـــاس ميثل خطـــرا على الصحة. ســـيصفح 
عنـــك زمالؤك ما دمت قد حـــددت موعدا بديال 
فور زوال الســـبب. ومن األيسر نسبيا ترتيب 
مؤمتـــر على الهاتف عوضـــا عن عقد اجتماع. 
تيقن من االحتفاظ بقوائـــم دقيقة ملن يفترض 
أنهم كانوا ســـيحضرون حتـــى ال تغفل أحدا 

عندما حتدد موعدا بديال.
أمـــاإذا كنت ستســـافر جوا تأكـــد ّمما إذا 
كانت سياســـة شـــركة الطيران تتيح لك إلغاء 
الســـفر بســـبب املـــرض. رمبـــا كان التأمـــني 
علـــى الرحالت اســـتثمارا جّيدا خالل موســـم 
نـــزالت اإلنفلونزا. ورغم ما قـــد يبدو أنه مثير 
للســـخرية، فإنه يحّبذ استخدام قناع واق بدال 
مـــن أن تصيب اآلخرين بالعدوى أو أن تصاب 

بها أنت.

نزالت البرد تفرض على 

المريض سلوكا مهذبا

◄ أعلنت وزارة الصحة في مالي 
خلو البالد من فيروس إيبوال بعد 

مرور ستة أسابيع دون تسجيل 
حاالت إصابة جديدة باملرض.

◄ يقول باحثون إنهم اكتشفوا أن 
املزج بني أدوية امليالنوما، التي 
تعتبر من أشد أنواع سرطانات 
اجللد فتكا، ميكن أن يساعد في 

الوقاية من األورام.

◄ أعلن مسؤول في وزارة الصحة 
املصرية عن ثالث حالة وفاة 

بإنفلونزا الطيور (إتش7 إن 9) في 
البالد بعد وفاة سيدة أربعينية، 

بينما توفي شخصان بسبب 
الفيروس ذاته في إقليم فوجيان 

الصيني.

◄ ارتفعت في الدول الغربية 
أصوات تطالب برفع أسعار اللحوم 
للتقليل من نسبة شرائها، وذلك ألن 
استخدام النيتروجني في األسمدة 
ميثل خطرا على الصحة ويزيد من 

تلويث املياه والتربة بشكل عام.

◄ أقرت الصني لقاحا جديدا مضادا 
لشلل األطفال، وهو أول لقاح من 

نوعه ينتج في البالد، وأثنت منظمة 
الصحة العاملية على تطوير اللقاح 

الذي قالت إنه سيساعد في اجلهود 
الدولية ملكافحة فيروس شلل 

األطفال.

◄ قالت اجلمعية األملانية ألمراض 
اجلهاز الهضمي والتمثيل الغذائي 

إن بعض األدوية قد تتسبب في 
اإلصابة بحرقة املعدة أو تفاقمها، 

مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم والربو 
والعقاقير النفسية املضادة للقلق.

} شيكاغو (الواليات املتحدة) - أشارت نتائج 
دراســـة جديدة إلى أن العيش في مدينة كبيرة 
قد ال يكون عامال رئيســـيا فـــي إصابة الطفل 
بالربو، وهو مـــا يتناقض مع فرضيات مضى 
عليها عقود من الزمن في مجال الصحة العامة 
تتحدث عّما يعرف باسم وباء الربو في وسط 

املدن.
وقال الباحثون بجامعة جونز هوبكنز في 
بالتيمور إن كان اإلنسان فقيرا أو أسود أو من 
بويرتوريكو، فذلك مـــن العوامل األكثر أهمية 
التـــي حتدد مدى خطر تعرض الطفل لإلصابة 

بالربو.
وقالـــت كورنـــني كيـــت، املتخصصـــة في 
حساســـية األطفال والربو في جونز هوبكنز، 
التي نشرت نتائج بحثها في دورية احلساسية 

واملناعة اإلكلينيكية ”تبرز نتائجنا مدى تغير 
صورة ربو األطفال وتشـــير إلى أن العيش في 
املناطق احلضرية في حد ذاته ليس من عوامل 

خطر اإلصابة بالربو“.
وقالت كيت، إنه رغم أن دراســـات ســـابقة 
بحثت في نســـب اإلصابة بالربـــو داخل مدن 
بعينها،إال أنها لم تقارن نسب اإلصابة بالربو 
في مناطق وسط املدينة بشتى أرجاء الواليات 
املتحـــدة، أو تبحث في مقارنة اإلصابة بالربو 

في أمناط أخرى من املجتمعات.
وحتى يصلوا إلى ذلك اســـتعان الباحثون 
ببيانات املســـح القومي التي تخص أكثر من 
23 ألـــف طفل تتراوح أعمارهم بني 6 ســـنوات 
و17 ســـنة خالل الفترة مـــن 2009 وحتى 2011 
وبحث الفريق في نســـب اإلصابة بالربو بناء 

علـــى اإلحصـــاءات الســـكانية وعوامل أخرى 
منها الدخل واللون والعرق.

وبعـــد ضبـــط هـــذه العوامـــل لـــم يجدوا 
اختالفـــات ذات أهميـــة تذكـــر مـــن الوجهـــة 
اإلحصائيـــة في نســـب اإلصابـــة بالربو بني 
أطفال وســـط املـــدن ومن يعيشـــون في أماكن 
أخرى. وبدال من ذلك وجدوا أن األطفال السود 
ومـــن بويرتوريكو يعانون من نســـب إصابة 

أعلى بالربو بلغت 17 و20 باملئة على الترتيب 
مقارنة باألطفال البيض 10 باملئة واألطفال من 

أصول التينية 9 باملئة. 
ووجـــد الباحثـــون تباينـــا كبيـــرا وفقـــا 
الختالف املناطق اجلغرافية وكان 17 باملئة من 
األطفال يعيشـــون في مدن بشمال شرق البالد 
باملقارنة بنسبة 8 باملئة في الواليات الغربية.

وال تقتصـــر اإلصابة بالربـــو على املدن إذ 
كانت نســـبة اإلصابة به على ســـبيل املثال 21 
باملئة في املناطق حتت احلضرية في الشـــمال 
الشرقي األميركي باملقارنة بنسبة 17 باملئة في 

املدن املجاورة.
 وقالت املراكز األميركية ملكافحة األمراض 
إن 6.8 مليـــون طفـــل مصابـــون بالربـــو فـــي 

الواليات املتحدة.

} ماساتشوستس (الواليات املتحدة) – كشف 
باحثون أميركيون عن فوائد إضافية لفيتامني 
”د“، تتمثل في تعزيز جهاز املناعة في اجلسم، 
ورفع كفاءته ملقاومة انتشـــار أورام ســـرطان 

القولون واملستقيم.
وأوضح فريـــق الباحثني مبعهد دانافاربر 
للســـرطان التابع جلامعة هارفارد األميركية، 
في دراســـتهم التي نشروها، في دورية ”غات“ 
العلمية، التابعة للجمعية البريطانية ألمراض 
اجلهـــاز الهضمي، أن البحث اجلديد يكشـــف 
العالقة بني فيتامني ”د“ (ومصدره األساســـي 
أشعة الشـــمس) وتعزيز قدرة اجلهاز املناعي 

على مقاومة اخلاليا السرطانية.
الباحثـــون أضافـــوا أن فيتامني ”د“ يلعب 
دوًرا هاًمـــا فـــي مســـاعدة جهـــاز املناعة في 
اجلســـم، ويســـاهم في امتصاص الكالسيوم، 
ومنو وإصالح العظام، كما أن دراســـة سابقة 
ربطـــت بينه وبـــني احلد مـــن مخاطر أعراض 
الربو والنوبات القلبية، وفق وكالة األناضول.
وأجريت الدراســـة على 170 ألف شخص، 
فـــي مشـــروع بحثـــي طويـــل املدى، بـــدأ منذ 
تســـعينات القرن املاضي، لكشـــف الصلة بني 

فيتامني ”د“ وسرطان القولون واملستقيم.

ووجد الباحثون، بقيادة الدكتور ”شوجي 
للســـرطان، أن  أوغينو“، مبعهـــد ”دانافاربر“ 
”األشـــخاص الذين لديهم مســـتويات مرتفعة 
من فيتامني ’د‘، أقل عرضة لإلصابة بســـرطان 

القولون واملستقيم، حيث أن األبحاث املخبرية 
تشـــير إلى أن هذا الفيتامني ينشط خاليا ’تي‘  
في اجلهاز املناعي، التي تشـــكل نظاما دفاعيا 

ضد اخلاليا السرطانية“.

وأشـــار الباحثـــون إلى أن هـــذه هي أول 
على  وأكبر دراســـة تظهر تأثيـــر فيتامني ”د“ 
مكافحـــة الســـرطان، حتـــى مـــع األشـــخاص 
الذين أصيبوا بالســـرطان فعلًيا، حيث كشفت 
األبحاث الســـريرية أن هذا الفيتامني يتفاعل 
مع اجلهاز املناعي، لرفع دفاعات اجلســـم ضد 

السرطان.
ووفقـــا ملعهـــد دانافاربـــر للســـرطان، فإن 
ســـرطان القولون واملســـتقيم، هو ثالث أكثر 
أنـــواع الســـرطانات شـــيوعا، ورابع ســـبب 

رئيسي للوفيات في جميع أنحاء العالم.
وكانت دراســـات سابقة كشـــفت أن األفراد 
أكثر  الذيـــن يعانون مـــن نقص فيتامـــني ”د“ 
عرضـــة لإلصابة مبرض انفصام الشـــخصية 

والسكتات القلبية والزهامير.
واآلمـــن  األول  املصـــدر  هـــي  والشـــمس 
لفيتامـــني ”د“، فهـــي تعطي اجلســـم حاجته 
من األشـــعة فوق البنفســـجية الالزمة إلنتاج 
الفيتامني، وميكن تعويض نفص فيتامني ”د“، 
بتناول بعض األطعمة مثل األســـماك الدهنية 
كالساملون والســـردين والتونة، وزيت السمك 
وكبد البقر والبيض، أو تناول مكمالت فيتامني 

”د“ املتوافرة بالصيدليات.

المدن الكبرى في حل من إصابة األطفال بالربو

التعرض للشمس يعزز مناعة الخاليا

أكد باحثـــون بريطانيون أن معظم الناس يغســـلون مالبس النوم 

بمعدل مرة كل أســـبوعني غير مدركني املخاطر الصحية الناجمة 

عن ذلك.

قـــال الطبيـــب األملانـــي فولفغانـــغ هورنبرغر إن شـــاي األعشـــاب 

الطبية، مثل الزعتر، يســـاهم في عالج السعال الجاف، فهو يعمل 

كمهدئ ومخفف للسعال.

كشـــفت دراســـة حديثة قام بهـــا باحثون فـــي جامعـــة هارفارد أن 

تنـــاول الحبوب الكاملة يســـاعد في تقليص نســـبة الوفاة املبكرة 

بـ 9 باملئة.

الربو ال يقتصر على املدن فقط، 

فنســـبة اإلصابة به على ســـبيل 

املثـــال 21 باملئة فـــي املناطق 

تحت الحضرية بأميركا

◄

الخاليا الجذعية المزروعة تستطيع االنقباض تماما كالخاليا األصلية

 أشعة الشمس هي المصدر األول واآلمن لفيتامين {د}
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ميديا

} باريــس – أعلنت مدينـــة باريس أنها تعتزم 
مقاضاة شـــبكة فوكس نيوز األميركية بسبب 
تصريحات بثتها لمعلقين تحدثوا عن مناطق 
محظورة على غير المســـلمين فـــي العاصمة 
الفرنسية ال يستطيع غير المسلمين والشرطة 

دخولها.
وتعتزم عمدة العاصمة الفرنسية باريس، 
آن إدالجـــو، مقاضاة المحطـــة ”فوكس نيوز“ 

بتهمة اإلضرار بالسمعة.
ونقلت وســـائل إعالم فرنسية عن إدالجو 
قولها إن المدينة ستتقدم بدعوى قضائية ضد 
هذه التغطية الخاطئـــة والمهينة خالل األيام 

المقبلة في باريس أو الواليات المتحدة.
وقالت عمـــدة باريس في مقابلة مع محطة 
”ســـي إن إن“ اإلخبارية األميركية إن العاصمة 
الفرنســـية باريس تعرضت لإلهانة وهو األمر 
الذي يســـتوجب الذهاب إلى القضاء من أجل 
العمـــل على حذف تلك العبارات، يأتي ذلك في 
الوقـــت الذي لم يرد فيـــه أي تعليق من جانب 

المسؤولين عن الشبكة اإلعالمية األميركية.
وكانـــت محطة ”فوكس نيـــوز“ ادعت عقب 
سلسلة الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها 
باريس على يد متطرفين أنه توجد في العاصمة 
الفرنسية مناطق تسيطر عليها أغلبية مسلمة 

وال تدخلها الشرطة.
وكانت الشبكة اإلخبارية أثارت ردود فعل 
قويـــة غاضبة فـــي بريطانيـــا، وصلت لرئيس 
الـــوزراء ديفيد كاميـــرون، بعـــد تعريف أحد 
ضيوف مدينة بيرمنغهام بإنكترا بأنها مدينة 
إســـالمية صرفـــة يحظر على غير المســـلمين 

دخولها.
باإلضافـــة إلى ذلك اتهمت بعض وســـائل 
اإلعالم، القناة بـ“المبالغـــة وتقديم معلومات 
مغلوطـــة“، وانتقدهـــا آخرون بمحاولة رســـم 
صورة مرعبة وسلبية تحط من قدر المسلمين 
المسالمين، من خالل الخط الذي انتهجته في 
إطار تغطيتها عن المســـلمين في أوروبا على 
خلفية الهجوم على مقر مجلة ”شارلي إيبدو“ 

الفرنسية الساخرة.

وفـــي 11 ينايـــر، أعلـــن المعلـــق ســـتيفن 
ايمرســـون في فوكس نيوز خالل نقاش حول 
التعـــدد الثقافـــي للمجتمـــع البريطانـــي، أن 
فـــي بريطانيا ”مدنا بكاملهـــا مثل بيرمنغهام 
مســـلمة بكل معنى الكلمة وال يذهب إليها غير 
المســـلمين“. ولقيت تلك التعليقات انتقادات 
شديدة دفعت شبكة فوكس إلى تقديم اعتذار.

ونشرت الـ“سي إن إن“ تقريرا حول اعتذار 
شـــبكة فوكس نيوز للمسلمين بسبب عدم دقة 
تقاريرها حول المســـلمين فـــي أوروبا، وقام 
مذيعو الشـــبكة باالعتـــذار أربع مـــرات، يوم 
الســـبت الماضـــي، للمشـــاهدين بســـبب عدم 
دقة المعلومات التي بثتها الشـــبكة، وبسبب 

تصوير المسلمين بصورة سلبية.
ويشـــير التقريـــر إلـــى أن هـــذه األخطاء 
تضمنـــت تعليقات نارية مثـــل وجود ”مناطق 
في أوروبا،  محظورة (على غير المســـلمين)“ 
حيث يقوم المســـلمون فيها بتطبيق القوانين 
اإلســـالمية، التي تقـــدم على قوانيـــن البالد، 

ويخشى غير المسلمين دخول تلك المناطق.
ويبيـــن أن وســـائل إعالم أخـــرى اتهمت 
فوكـــس بالمبالغة والكذب، وحتـــى أن رئيس 
الوزراء البريطاني سخر من أحد تلك المزاعم، 
ووصـــف ســـتيف ايمرســـون بأنـــه ”أحمـــق 
بامتياز“، وقال إنه غّص بطعامه وهو يسمعه.
وقدمـــت المذيعة جينيـــن بيرو تصحيحا، 
عمـــا ادعـــاه ضيفها ســـتيف إميرســـون، بأن 
بيرمنغهـــام فـــي إنكلتـــرا عبـــارة عـــن مدينة 
”مســـلمة بالكامل ال يدخلها غير المســـلمين“. 
وقـــد ســـخر الكثيـــر من قـــول إميرســـون، ما 

اضطره لالعتذار بعد ذلك.
وقالـــت بيـــرو، ”قـــام ضيـــف فـــي هـــذا 
البرنامج األسبوع الماضي بالوقوع في خطأ 
معلوماتي، وأخطأنـــا نحن بتركنا هذا الخطأ 
قائما دون تصحيـــح.. وتظهر معطيات أحدث 
إحصـــاء ســـكاني تـــم فـــي 2011 أن 22 بالمئة 
من ســـكان بيرمنغهام يعرفون أنفسهم بأنهم 
مسلمون، كما أننا لم نستطع أن نجد أي دليل 
موثوق بأن برمنغهـــام منطقة محظورة (على 

غير المسلمين)“.
وقبل ذلـــك قامت آنا كويمـــان في برنامج 
الصبـــاح ”فوكس اند فرنـــدس“ باالعتذار عن 
خرائط بثتها الشـــبكة ”لمناطق محظورة“ في 
فرنســـا، وقالت: ”بعض المناطـــق تم إبرازها 

بشكل خاطئ.. نعتذر عن ذلك الخطأ“.

ويذكـــر التقريـــر أن برنامجـــا تلفزيونيـــا 
كوميديا فرنســـيا قد ســـخر من تقرير شـــبكة 
”فوكـــس“ المتعلـــق بالخرائط، وقـــال إن تلك 
الخرائط كانت أعدتها الحكومة الفرنسية عام 
1996، والمناطـــق المبرزة فيهـــا هي المناطق 

الفقيرة، التي تحتاج إلى مساعدة وتطوير.
كمـــا أن أحد االعتذارات على الشـــبكة كان 
بسبب خطأ تم قبل ذلك بساعات، حيث سألت 
مقدمـــة البرنامـــج جولي بانديـــراس الضيف 
جيســـي جيـــن داف عن اســـتفتاء حـــول دعم 
الدولة اإلسالمية بين مسلمي أوروبا،  فأجاب 
أن ”االســـتفتاء في االتحاد األوروبي يظهر أن 
69 بالمئة من مســـلمي فرنســـا يؤيدون تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية، وليس هذا فقـــط، بل إذا 
نظـــرت إلى ذلك التأييد على مســـتوى أوروبا 

ســـتجدين أن النسبة تصل في بعض المناطق 
إلى 40 بالمئة“. ويورد التقرير أن إريك شـــون 
اضطـــر بعد ذلك بثالث ســـاعات، إلى االعتذار 
قائال: ”أدركنا نحن في (فوكس نيوز) بعد بث 
البرنامج أن االســـتفتاء المشـــار إليه ال يمكن 
االعتـــداد به، وأن تلـــك النتائج يجب أال تكون 

استخدمت، ونعتذر عن الخطأ“.
ويضيـــف بـــأن بانديراس عـــادت وقدمت 
تصحيحا شـــامال، واعتـــذرت اعتـــذارا عاما 

”للشعب في فرنسا وفي إنكلترا“.
وتضيف: ”بالتأكيد هناك مناطق تعلو فيها 
نســـبة الجريمة في أوروبا، كما هو الحال في 
الواليات المتحدة وغيرهـــا من البلدان، حيث 
تدخلها الشـــرطة والزوار بحذر.. آسفون جدا 
عـــن األخطاء، ونعتذر لكل من شـــعر باإلهانة، 

وبينهم شعبا فرنسا وإنكلترا“.
وتختم ”سي أن أن“ تقريرها باإلشارة إلى 
طلب بانديراس من المســـتمعين أن يصوتوا 
على استفتاء: ”هل ستتأثر حريتنا في التعبير 
كي ال نقول أي شيء سلبي عن اإلسالم“؟

يذكـــر أن نســـبة المســـلمين فـــي مدينـــة 
بيرمينغهـــام حاليا ال تتعـــدى الـ21 بالمئة من 
إجمالي سكانها، وفقا لإلحصائيات الرسمية. 

واتجه عدد كبير مـــن البريطانيين إلى تويتر 
ليعبروا عن ســـخطهم إزاء تصريحات ضيف 
قناة فوكس المســـتفزة. وأطلق الجمهور عبر 
هاشتاج ساخر #حقائق فوكس  موقع ”تويتر“ 

نيوز. 
عبـــر  انتشـــارا  التغريـــدات  أكثـــر  ومـــن 
الهاشـــتاغ تغريدة أحدهم نشر صورة لالعب 
الكريكيت البريطاني "معني علي"، وهو مســـلم 
من أصول باكســـتانية، ماسكا مضربه، وكتب 
عليـــه ســـاخرا التعليـــق التالـــي باإلنكليزية: 
"صورة مرعبة تظهر أحد مســـلمي بيرمنغهام 

وهو يحمي أبواب مدينته من الكفار".
وقال مغرد آخـــر أن فرقـــة "دوران دوران" 
املوســـيقية التـــي اشـــتهرت فـــي الثمانينات 
وانطلقـــت من مدينة بيرمينغهام، أجبرت على 

تغيير اسمها الى "قرآن، قرآن".
 وعلق أحد النشـــطاء أن بـــرج االتصاالت 
الشـــهير في املدينة أصبح "أعلى مســـجد من 

بني املساجد االسالمية في العالم".
ونشرت مغردة صورة للملكة وهي ترتدي 
وشـــاحا، وعلقـــت عليهـــا قائلة "فـــي اململكة 
البريطانية، يجب على امللكة أن ترتدي حجابا 

عندما تزور بيرمينغهام".

وقعت شبكة فوكس نيوز األميركية في فخ اإلساءة لألوروبيني في تقاريرها التي استهدفت 
املسلمني في أوروبا وخاصة فرنسا وبريطانيا، وأوردت فيها معلومات عارية عن الصحة 

ومضللة، في سبيل تشويه صورة املسلمني.

فوكس نيوز تغضب األوروبيين بعد تقاريرها ضد المسلمين

أشهر الصحف الشعبية البريطانية تتوقف عن نشر الصور الفاضحة
} لندن – أوقفـــت صحيفة الصن البريطانية 
التقليـــد الـــذي اتبعته ملدة 44 عاما في نشـــر 
صورة ضخمة حلسناء ترتدي مالبس البحر 
(البيكيني) من قطعـــة واحدة وعارية الصدر 

على صفحتها الثالثة.
ورحـــب أعضـــاء فـــي البرملـــان وأعضاء 
احلملـــة املطالبة بذلـــك بتلك اخلطـــوة، كما 
وصف وزير التعليم نيكي مورغن القرار بأنه 

تأخر كثيرا.
وبينما امتدحت الناشـــطات ووزيرات في 
احلكومة وفي األحـــزاب توقف الصحيفة عن 
نشر الصور، وقلن إن سلوك الصحيفة يعني 
تقدمي املرأة بصفتهـــا ”أداة للجنس“، دافعت 
بعض النساء عن نشر الصور وقلن إن املرأة 
لهـــا احلق في الظهور بالشـــكل الذي تريده،، 
بينما وصفت بعـــض العارضات التوقف عن 

نشرها ”بالرجعية“.

وأكـــدت صحيفـــة ”ذي تاميـــز“ التابعـــة 
لشـــركة نيوز كورب التي ميلكها أيضا قطب 
اإلعـــالم روبرت مـــردوخ أن ”ذي صن“ تخلت 
عن عارضاتها عاريات الصدر. ونشرت خبرا 
يقول إن صحيفة الصن ستتوقف عن نشر تلك 
الصور. وقالت إن عدد اجلمعة سيكون األخير 
فـــي نشـــره للحســـناوات عاريـــات الصدور. 
وسيســـتمر التقليـــد فـــي نســـخ الصحيفـــة 

املنشورة على االنترنت.
وخلـــت ”الصـــن“ مـــن صـــور الفاتنـــات 
عاريـــات الصدور منذ يـــوم اجلمعة املاضي. 
وقال رئيس العالقات العامة في الصحيفة إن 
التوقعات بشأن وقف تلك الصور هي محض 

”تخمينات كبيرة“.
واحتفلت احلملة التـــي دامت ملدة عامني 
وقامـــت بجمع أكثر مـــن 200 ألف توقيع ضد 
الصور بالتوقف عن نشـــر مثـــل هذه الصور 

والتي كانت تأتي على الصفحة رقم 3. وكتبت 
وزيـــرة داخلية حـــزب العمال فـــي احلكومة 
إيفيت كوبر تغريدة تقول: ”مبروك للنشـــطاء 
الرائعـــني علـــى نتيجة حملـــة /ال للمزيد من 

صفحة 3/“.
و كانـــت الطبعة األيرلندية من ”ذي صن“ 
قد تخلت عن ”صفحة 3“ للصور في عام 2013، 
وفـــي العام املاضي، ســـأل مـــردوخ متابعيه 
على موقع تويتر: ”أليســـت النساء الشابات 
اجلميالت أكثـــر جاذبية على األقل في بعض 

مالبس املوضة“؟
وأوضحـــت مؤسســـة احلملة لوســـي آن 
هوملـــز لـ(بـــي بي ســـي) أنه ال ميكـــن إعالن 
االنتصار إذا استمرت النساء في الظهور على 
الصفحات مبالبسهن الداخلية لكنها قالت إن 
التوقف عن نشر صور النساء عاريات الصدر 

هي ”خطوة في االجتاه الصحيح“.

وقالت عارضة األزياء األملانية شـــتيفاني 
ران، التـــي اجتهـــت إلى مهنـــة التمثيل إنها 
أول امرأة تظهر علـــى ”صفحة 3“، وكان ذلك 
في 17 نوفمبر عـــام 1970. وحتى ذلك احلني، 
كانت عارضات ”صفحـــة 3“ تبقني على أغلب 

مالبسهن.
وارتفع تـــداول الصور من 1.5 مليون إلى 
2.1 مليون خالل األشـــهر الــــ12 التالية، مما 
ســـاعد في متويـــل اإلمبراطوريـــة اإلعالمية 

املتنامية ملردوخ.

 الشبكة األميركية اضطرت لالعتذار بسبب عدم دقة تقاريرها حول المسلمين في أوروبا

«فوكس نيوز» ادعت أنه توجد 
مــنــاطــق تسيطر  ــاريــس  ب فــي 

ــيــة مــســلــمــة وال  ــب عــلــيــهــا أغــل

تدخلها الشرطة

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄  أعلن نقيب الصحفيين العراقيين 
مؤيد الالمي، أمس، عن اتفاقه مع مدير 
عام منظمة اليونسكو في العراق على 

شراكة إستراتيجية لتطوير اإلعالم 
وترسيخ حرية الرأي.

◄ أعلن توفيق الشرعبي، مدير عام 
األخبار في قناة ”اليمن“ الرسمية 

استقالته من منصبة ”احتجاجًا على 
تدخالت الحوثيين“ في أعمال القناة، 

وقال أن أخبار القناة تحولت إلى ”رأي 
واحد ولم يعد للوطن من أخبار“.

◄  قال جون كيري وزير الخارجية 
األميركي في افتتاح ندوة في 

وزارة الخارجية األميركية حول 
أمن الصحافيين في مناطق النزاع، 

”الحقيقة هي أن حرية الصحافة التي 
كنا نرمز إليها بقلم أو آلة تصوير أو 

مذياع محاصرة وبشكل متعمد“.

◄  قالت صحيفة ”وول ستريت 
جورنال“ األميركية: إن السلطات 

الروسية أصدرت تحذيرات لوسائل 
إعالم بالبالد منذ الهجوم على صحيفة 

”شارلي إبدو“ الفرنسية مذكرة إياهم 
بأن إهانة الجماعات الدينية من 
المحرمات في القانون الروسي.

◄ استأنفت محكمة جنايات القاهرة، 
محاكمة وزير اإلعالم المصري األسبق، 

أنس الفقي في قضية اتهامه ورئيس 
قطاع األخبار األسبق بالتلفزيون، عبد 

اللطيف المناوي، بإهدار المال العام 
في اتحاد اإلذاعة والتليفزيون.

◄ وفرت وزارة الثقافة واإلعالم 

السعودية مركزًا إعالميًا ثقافيًا متكامًال 
لخدمة اإلعالميين المشاركين في 

تغطية فعاليات وأنشطة سوق عكاظ.

باختصار

جينين بيرو:

وقع ضيف في البرنامج في 

خطأ معلوماتي وأخطأنا 

نحن بتركه دون تصحيح

إيفيت كوبر:

 مبروك للنشطاء 

الرائعين على نتيجة حملة 

(ال للمزيد من صفحة 3)

[ باريس تقاضي الشبكة األميركية بتهمة اإلضرار بالسمعة [ وسائل إعالم غربية اتهمت فوكس بالمبالغة

«من الصعب مقارنة اإلعالم األردني باإلعالم الياباني كون المؤسسات 
اإلعالميـــة اليابانية تمتلك اإلمكانيات العالية فيما تعاني األردنية من 

أزمات مالية».

فادي زريقات
األمني العام لالحتاد األردني لكرة القدم

«اســـتمرار قيام وســـائل اإلعالم بنشـــر أخبار مضللة تعطـــي الفرصة 
لعدد من الجهات لتحقيق مطامعها في نشـــر الشائعات، والتي تؤدي 

لتعويق مؤسسات الدولة وتعطيل مصالحها».

مرزوق عبداحلكم العادلي
أستاذ صحافة وإعالم مصري

«المرحلـــة الصعبـــة التـــي يمر بهـــا العراق حتمـــت على هيئـــة اإلعالم 
واالتصـــاالت المراجعـــة الشـــاملة والمبـــادرة األخيرة تهـــدف إلى فتح 

صفحة جديدة مع القنوات اإلعالمية».

علي اخلويلدي
رئيس مجلس أمناء هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية

} لم تتكرر جملة على مدار األيام الماضية 
بقدر ما أعيد استخدام كلمات الحساسية 
والمسؤولية العالية وقيم األخبار وحرية 

التعبير، في كل من تناول التعليق على 
جريمة شارلي إيبدو، إلى الدرجة التي وجد 
فيها المتخصصون في النظريات اإلعالمية 

أنهم في موقف جديد إلعادة تعريف قيم 
األخبار أو هكذا فرضت عليهم األحداث، 

وكيف بمقدورهم أن يجعلوا من متراجحة 
حرية التعبير مع القيم اإلخبارية، في 

متناول الجمهور بوضوح أكثر مما كان عليه 
الحال قبل جريمة باريس؟

ومع إن الصدام الحقيقي هو بين 
حرية التعبير وعدد صغير من القتلة، 

إال أن كاتبا بريطانيا مثل مهدي حسن 
المحرر السياسي في موقع هافينغتون 

بوست يطالب السياسيين واإلعالميين بأن 
يتمالكوا أنفسهم، فليس بيننا من يؤمن 

بالحق المطلق في حرية الكالم، كلنا نتفق 
على أنه ستكون هناك دائمًا خطوط ال يمكن 

تجاوزها، بقوة القانون والنظام، أو ال 
ينبغي تجاوزها بقوة الذوق واللياقة، وما 
نختلف عليه ال يعدو الموضع الذي ينبغي 

رسم هذه الخطوط فيه.
ويأمل في ”تجربة التفكير“ التي اقترحها 

أستاذ الفلسفة بجامعة أوكسفورد بريان 
كلوغ، الذي تخيل لو أن رجًال انضم إلى 
”مسيرة الوحدة“ التي أقيمت في باريس 

مرتديًا شارة تقول (أنا شريف) وشريف اسم 
أحد القتلة في جريمة شارلي إيبدو.

كيف كان ليأتي رد فعل المحتشدين في 
المسيرة؟ هل كانوا ليروا في هذا الفرد بطًال 

يدافع عن الحرية وحرية الكالم؟ أما كانوا 
ليستشعروا في تصرفه إساءة بالغة؟

سنجد المساحة شاسعة في اختالفنا 
جميعا على مثال هذه التجربة المقترحة 

من أستاذ فلسفة، فيما سيكون األعالم حذرا 
وليس بوسعه أن يكتفي بمجرد االستيعاب 

والتعويل على مفهوم حرية التعبير، إنه 
مطالب أيضا بإيجاد ما يجعل الجمهور 
مقتنعا، وهذه أزمة إعالم ما بعد شارلي 

إيبدو.
صحيفة مثل الغارديان ما كان بوسعها 
أن تكون في جانب واحد من هذه الفجوة، 
مع إنها رفضت نشر رسومات الكاريكاتير 

مثار الخالف، ألنها وفق كريس إليوت 
محرر صفحة القراء ال تنوي تغيير قيمها 

التحريرية، مع إنها واجهت استفزازات 
على وسائل التواصل االجتماعي معتبرة 
عدم نشر الرسومات بـ“الموقف الجبان“ 

المعارض لحرية التعبير.
ولم تكن الصحيفة البريطانية قد اتخذت 

قرار عدم نشر رسم النبي محمد (ص) 
الكاريكاتيري، خضوعا لرغبة رجال الدين، 

لكن قيمها اإلخبارية وفق إليوت، أدركت 
أن الحساسية الثقافية والدينية تعتبر أي 

تمثيل مرئي للنبي محمد يعد إهانة من قبل 
معظم المسلمين.

والجدل الذي حصل داخل هيئة تحرير 
الصحيفة يوضح العبء الجديد على وسائل 
اإلعالم وليس على الغارديان وحدها، عندما 
طالب عدد من المحررين بإعادة نشر الرسوم 

كتعبير عن التعاطف مع الصحفيين القتلى 
من قبل متشددين رافضين لهذا األمر.

ثمة انقسام واضح وثمة آراء تدافع عن 
قناعاتها بطريقة مقبولة، وفي المحصلة 
هناك إعالم مطالب بأّال يترك قيمه مسألة 

نسبية قابلة للتفسير االزدواجي، األمر الذي 
يدر بالنفع على المتطرفين ورجال الدين 
المسكونين بقرون الظالم، مثلما ”يحمي 

السياسيين من عواقب الغباء الخاصة بهم“ 
وفق تعبير بعض الصحفيين، لذلك يطالبون 

المشرعين وفق مستوى الجودة األخالقية 
بأن يالحظوا أن الصحافة غير المقيدة هي 
الضامن األمثل للديمقراطية وأفضل بكثير 

من التشريعات القانونية.

هل قيم األخبار بحاجة إلى إعادة تعريف

كرم نعمة



} ســان فرانسيســكو – قالت شـــركة فيسبوك 
يوم الثالثـــاء إنها اتخذت خطـــوات لتضييق 
الخنـــاق على "الخـــدع" والقصـــص اإلخبارية 
الزائفة التي يمكن أن تنتشر كالنار في الهشيم 
بين أعضـــاء موقعهـــا للتواصـــل االجتماعي 

البالغ عددهم 1.35 مليار عضو.
وقالت الشـــركة إنها أدخلت خيارا يســـمح 
لمستخدمي موقع فيسبوك بوضع عالمة على 
القصة لتصفها بأنهـــا "أنباء كاذبة أو خادعة" 
للتقليل مـــن توزيع القصـــص اإلخبارية التي 

تشير التقارير إلى أنها خدع.
وقالـــت فيســـبوك إنها لن تحـــذف األخبار 
الزائفة مـــن موقعها. وبدال مـــن ذلك فإن نظام 
الحلول الحســـابية في الشـــركة الـــذي يحدد 
كيفية توزيع المســـتخدمين على نطاق واسع 
سيأخذ في االعتبار تقارير اإلبالغ عن الخدع.

وشـــرحت فيســـبوك قائلة "المنشور الذي 
يحتـــوي علـــى رابط لمقالـــة أبلـــغ العديد من 
األشـــخاص عن أنها خدعة أو اختاروا حذفها 

سيتم تقليل نشره في التغذية اإلخبارية."
وتتزايـــد أهميـــة موقع فيســـبوك كمصدر 
لألخبار حيث يطلع 30 بالمئة من البالغين على 
األخبار في الواليات المتحدة عبر أكبر شـــبكة 
للتواصل االجتماعي في العالم وفقا لدراســـة 
أجراهـــا مركز بيو لألبحاث في 2013 بالتعاون 

مع مؤسسة جون إس. وجيمس إل. نايت.
وقالت فيســـبوك إن المحتـــوى "التهكمي" 
مثل القصص اإلخبارية "التي تهدف إلى اثارة 
روح الدعابة أو ذات محتوى يمكن وصفه بانه 

تكهم" لن يتأثر نشرها. 
وكان موقـــع فيســـبوك بـــدأ فـــي  وضـــع 
تحذيرات علـــى مقاطع الفيديو تشـــير إلى أن 
محتواها قد يكون "صادما ومســـيئا ومزعجا" 
التحذيـــرات  وتمنـــع  ذلـــك.  الموقـــع  رأى  إذا 
الفيديو من التشـــغيل تلقائيا مـــا لم يتم النقر 

عليها، خالفا لمقاطع الفيديو األخرى.
ويمنـــع الموقـــع أيضـــا مقاطـــع الفيديو 
والصـــور اإلباحية من الظهور ألي مســـتخدم 
كتب على صفحته الرئيســـية أن عمره يقل عن 

18 عاما.
وواجه موقع فيســـبوك انتقـــادات متكررة 
على مدى الســـنوات األخيرة لسماحه بعرض 

صور عنيفة أو إباحية.
للموقـــع  التوجيهيـــة  المبـــادئ  وتحظـــر 
األميركـــي نشـــر المـــواد "التي تنشـــر للمتعة 

السادية أو لالحتفال بالعنف أو تمجيده".
ومع ذلك، يســـمح الموقع بنشـــر التقارير 
اإلخباريـــة والصـــور الوثائقيـــة األخرى التي 
تصـــور عمليـــات قطـــع الـــرؤوس وغيرها من 

أنواع القتل.
وقالت متحدثة باسم موقع فيسبوك: "عندما 
ينشـــر الناس أشياء على موقع فيسبوك، فإننا 
نتوقـــع أنهم سينشـــرونها بطريقة مســـؤولة، 
بمـــا في ذلك اختيـــار الذين سيشـــاهدون هذا 

المحتوى".

} القاهــرة – اندلعـــت حـــرب تويتريـــة بني 
اإلعالميـــني املصريـــني مـــع عـــودة هاشـــتاغ 
الواجهة  إلـــى  # تسريب_مكتب_السيســـي 
بعد مقاطع فيديو بثتها كل من قناة ”مكملني“ 
املواليتـــني  الفضائيتـــني،  ”الشـــرق“  وقنـــاة 
لإلخوان املســـلمني، عبارة عـــن مكاملة هاتفية 
ملكتب السيسي يتحدث عن احلمالت اإلعالمية 

املساندة للرئيس، حسب ما زعمته القناتان.
وحـــاز مقطـــع الفيديو على اهتمـــام رواد 
موقع التواصل االجتماعـــي يوتيوب وتويتر 

في مصر.
وجاء في املكاملة أن مدير مكتب السيســـي 
حينهـــا عبـــاس كامـــل يطلـــب مـــن املتحدث 
العســـكري أحمـــد علـــي (اجلاذب للســـيدات) 
توجيـــه اإلعالميني في الفضائيـــات املصرية 
إليصـــال رســـالة إلى املشـــاهدين فـــي مصر، 
مضمونهـــا أن هنـــاك حملة لتشـــويه صورة 
املشـــير السيســـي تســـتهدف النيل منه قبيل 

االنتخابات الرئاسية. 

وشوهد الفيديو أكثر من ٣٠٠ ألف مرة منذ 
رفعـــه على موقع يوتيوب في الــــ١٩ من يناير 
اجلاري. وأشـــعلت التســـريبات حربا كالمية 
بني باســـم يوســـف مقدم برنامج ”البرنامج“ ـ 
املتوقف عن البث منذ شهور ـ وغرميه يوسف 
احلســـيني مقدم برنامج ”السادة احملترمون“ 
علـــى فضائية ”أون تي فـــي“. الذي وصف في 

التسريب بـ”الواد احلسيني“.
وعّلق يوســـف على التسريبات عبر موقع 

تويتر: ”التسريبات مقامات برضه“.
ورغم أن باسم يوســـف لم يذكر احلسيني 
في تغريدته، إال أن احلســـيني اعتبر التغريدة 
موجهة له، ورد ”اللي يقبض علشـــان يقعد في 

البيت ويقفل ُبّقُه (فمه) حلو وبيحلو“.
وتفاعل املغـــردون في مصر مع هاشـــتاغ 

# تسريب_مكتب_السيسي. 
وطالـــت انتقـــادات حـــادة عبـــر مواقـــع 
التواصل االجتماعي أسماء عديدة بعد سماع 
هذه التسريبات بسبب الطريقة التي تكلم بها 
كامل عنهـــم، خصوصا عـــزة مصطفى مذيعة 
قنـــاة ”صـــدى البلد“.التـــي قال عنهـــا ”البت  
(البنت) عزة مصطفى بتاعتنا“ وأيضا يوسف 
احلسيني الذي قال عنه ”الواد احلسيني“، ما 
اعتبره منتقدون تأكيدا للنظرة الدونية لبعض 
اإلعالميني. كذلك، قال كامل ”والعيال (األطفال) 

إلى جانب أســـماء أخرى  بتوع أون. تي. في“ 
ذكرها دون أوصاف مثل وائل اإلبراشي مذيع 
”درمي“، وروال خرســـا مذيعـــة ”صـــدى البلد“، 
وأسامة كمال، ونائلة عمارة في قناة ”القاهرة 
والناس“، ومحمود مســـلم رئيس حترير قناة 

”احلياة“ وغيرهم.
كمـــا تفاعل مســـتخدمو تويتـــر في مصر 
مـــع هاشـــتاغ آخر وثيـــق الصلة بـــاألول هو 
#تسريب_مدينة_اإلنتاج، إذ نسب التسريب 
إلـــى مدينة اإلنتاج اإلعالمي لتضمنه أســـماء 
إعالميني ومقدمي برامج التوك شو السياسي.
وتســـاءل مســـتخدم لتويتر عـــن مدى ثقة 
املشاهد في اإلعالميني، بعد ظهور التسريبات.
ويبدو أن مسلسل تسريبات مكتب الرئيس 
املصـــري التي دأبت على نشـــره قناتا مكملني 
والشـــرق التابعتـــني لإلخـــوان املســـلمني لن 
يتوقـــف. وكادت التســـريبات أن تتحـــول إلى 
مسلســـل ذي حلقات ثابتة، إذ يخرج كل فترة 
تسريب جديد تقابله الســـلطات بالتجاهل أو 

التكذيب املقتضب.
وانتقد مغردون ”الفســـاد اإلعالمي“، الذي 
حتول فيـــه اإلعالميون إلـــى موظفني يبررون 
الكوارث. وقال بعضهم ”تخلصنا من ســـرطان 

اإلخوان وال نريد سرطان اإلعالم الفاسد“.
واقتـــرح بعضهم تســـمية جمهورية مصر 

العربية ”جمهورية مصر التسريبية“.
وانشغل مغردون بالتساؤل عمن يقف وراء 
التســـريبات. فقال بعضهـــم إن وراءها جهات 

خارجية تسعى إلى تشويه اجليش.

فيما رجح آخـــرون أن تكون التســـريبات 
من ضباط اجليش أنفســـهم. وفي هذا السياق 
أملـــح بعضهم إلى عدم ذكر أســـماء مثل عمرو 
أديـــب ومليس احلديدي، ”رمبـــا ألنها تعاملت 
مع أجهـــزة أخرى في النظام تقـــف وراء هذه 

التسريبات“.
وحتاول القناة مترير فكرة صراع األجهزة 
للجمهور الذي ما زال يعتقد في إمكانية عودة 
الرئيس املعزول محمد مرســـي إلى احلكم من 

جديد.
فيما أكد آخـــرون أن التســـريبات مفبركة 
واصفـــني إياهـــا بـ”القص واللصـــق“. وكتب 
مغـــرد ”أنـــا ال أعتـــرف باحلاجـــات املقطعـــة 

وامللصقة“. 
في املقابل أنشا مغردون هاشتاغ #كيف_
عرضوا  العاملية؟  يصل_إعالم_مصر_إلى 
فيـــه آراءهم إلعـــالم أكثر مهنيـــة، مؤكدين أن 
األمر يســـتلزم ”ثورة فكر قبـــل أن تكون ثورة 

كالم وأحاديث داخل الكواليس“. 
وقـــال مغرد ”ســـنحصل على إعـــالم أكثر 
مهنيـــة حينمـــا يبتعد عن املصالـــح اخلاصة 
ويكـــون إيجابيـــا في بنـــاء الوعـــي املصري 
وبذلك يستطيع الوصول إلى احمللية أوال قبل 

العاملية“.
وطالب بعضهم بوضع حد للطفيليات التي 
ظهرت في احملطات الفضائية التي تسيء إلى 
مصر والشـــعوب األخـــرى، وذهب آخرون إلى 
املطالبـــة بإخضـــاع كل إعالمي جلهاز كشـــف 

الكذب.
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تونسالسعودية

تابعوا

@FRar
اللـــواء حفتر أعلـــن وقفا إلطالق 
اجلماعـــات  ضـــرب  باســـتثناء 
يضـــرب  كان  مـــاذا  اإلرهابيـــة! 

بخالف اإلرهابيني؟
******

@IbrahemElbarasi   
من خالل هذا الهاشتاغ تستطيع 
جثـــة  الــــ٧١  هويـــة  تعـــرف  أن 
مجهولة في مركز بنغازي الطبي 

الهجرة إلى الدولة في ليبيا.
******

@loayomran  
عمليـــات تبـــادل لألســـرى بـــني 
واإلســـرائيليني:  الفلســـطينــني 
مفهومة عمليات تبادل لألســـرى 

بني الليبيني: عار.. وأي عار.
******

@GihanTadreft   
إيقاف مســـؤول رفيع باحلكومة 
بتهمة الفساد املالي وإحالته إلى 
التحقيـــق.. اختلس أكثر من مئة 

مليون دينار يا لطيف!
******

@LibyaUnited1944 
وجـــود الســـالح خارج ســـيطرة 
الدولـــة هو في حد ذاتـــه العقبة 
التـــي تقف امام قيام الدولة. نزع 

السالح من الكل امر ُملح.
******

@nbenotman
عندمـــا نشـــاهد ليبيا تبـــاع في 
سوق املســـاومات الرخيصة فإن 

األستسالم ليس خيارنا.

@Hananalwadee  
طاملا قرر اإلعالم االهتمام بالشـــأن 
اليمنـــي فأريـــد أن أوضـــح ليـــس 
"احلوســـي" إمنـــا "احلوثي" وليس 

احلوسيني إمنا "احلوثيني" شكرا.
******

@nabilelhalfawy  
تشـــجيع اجلالية املصرية للجزائر 
في بطولة أفريقيا لكرة القدم يعالج 
جراح املاضي ويبني جســـرا قويا 
بني الشعبني نرجو أال نسمح نحن 

وهم بتصدعه مرة أخرى.
******

@Ut3lm  
ال يوجد رئيس مصري ترك الرئاسة 

طبيعيا الكل إما قتل أو اعتقل!
******

@ahmedkhaledtwfi   
هناك حلظة في حياة كل فنان يقرر 
فيهـــا أن وقـــت املواعظ قـــد حان.. 
هذا الطـــور مرت به فاتـــن حمامة 

وسميرة أحمد ومحمد صبحي.
******

@shazlong81   
لو لم اكـــن مصريا لوددت ان اكون 
مصريا قالها مصطفى كامل ثم مات 
في ريعان شبابه ألنه لم يتحمل ان 

يكون مصريا لفتره طويلة.
******

@mamoun1234
مطلوب نعمل جائزة اسمها جائزة 
الذين  للمسؤولني  الشريفة  خضرة 
كانوا فـــي نظام قامت عليه ثورتان 

اليزالون في املناصب الكبرى.

@JourinKeelo 
هؤالء الذين يضعون حرف الدال 
قبل أسمائهم مع كل احترامي لها 
صدقا مش بهدف إنقاص لكن إذا 
ما كنت تكتـــب في مجالك العلمي 

واإلسعافي ال لزوم له.
******

@Ameralshehri 
من أكبر اآلثام التي ممكن يرتكبها 
اإلنســـان إنه يوصل لـــك معلومة 
بخمسني ألف كلمة بينما بإمكانه 

يوصلها لك في كلمتني.
******

@Mr_KTMH 
أننـــا  القـــادم  اجليـــل  علمـــوا 
سنحاســـب فرادا فـــكل نفس مبا 
كســـبت رهينـــة وســـيتبرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا علموهم 

أن األحزاب الدينية: سياسة.
******

@saharAmansour 
رجـــال احلســـبة يقطعـــون رأس 
امـــرأة في الشـــارع ويبحثون عن 
مصور الفيديو املنتشر ملقاضاته، 
اي ميكنهم ان يتدعشنوا لكن سرا 

ليس علنا.
******

 @XlansAl 
املثقفـــة،  يحترمـــون  الرجـــال 
يعشـــقون  الصارمـــة؛  يخشـــون 
بالســـاذجة،  ويرتبطون  املتالعبة 
من اخلطأ قول الرجال يخشـــون 

املرأة املثقفة.
******

@First1Saudi  
هاجـــر العقيلـــي حتصـــد جائزة 
جامعة "كوينزالند" نظير ابتكارها 
جهـــازا يترجم النصـــوص فوريا 

للغة "برايل"! شكرا.

@alarabonline
العرب اللندينة

FH272 
يبكـــي  أوطـــان  تســـقط  عندمـــا 

الرجال.. ويضحك اخلونة.
******

@MhamedKrichen
"ضحكولـــو.. متد علـــى طولو"!!.. 
مثـــل تونســـي يعنـــي (ضحكـــوا 
له فاســـتلقى على قفـــاه). هذا ما 
ينطبق على جماعـــة احلوثي في 

اليمن.
******

@FahadAlajlan 
لم يتبق في الشـــأن اليمني شيء 
لم يظهر ســـوى موقف اليمنيني.. 

انقالب احلوثيني في اليمن.
******

@nIHH
ليتنا خســـرنا الشـــماتة في توكل 
يتمزق  ولـــم  وحماقتهـــا  كرمـــان 

اليمن.
******

@MuAlashwal  
يســـتحق ان يطلق علـــى اجليش 
اليمني "جيش عدم االنحياز" فعال 
جيش منصف ال يريد ان يقف في 

وجه احد.
******

@MousaAlomar  
أريد أن أسأل أين الشعب اليمني؟ 
أين ٦٠ مليون قطعة ســـالح في كل 
بيت؟ كيف حتتل بلده وتســـتحله 
وجتـــار  طـــرق  وقطـــاع  شـــرذمة 
حشيش ال تتجاوز نسبتهم ٤٪ من 

سكانه؟

@Iraqi_only  
ســـوريا لن متوت "ســـوريا باقية 
وتتمـــدد" غصبـــا علـــى داعـــش 

واجليش احلر والنصرة.
******

@al_3rby  
خالفنا مع حزب الله في ســـوريا 
شـــيء ووقوقنا معه في مواجهة 
الصهيوني شـــيء آخر.. ال يجب 
اخللـــط مطلقـــا بـــني األمريـــن.. 
مواجهـــة الصهاينة ال مســـاومة 

عليها أبدا.
******

@bashar__asad 
وزيـــر املصاحلة الســـوري: "الرد 
على إســـرائيل وارد في أي حلظة 
و في أي مكان" الحظوا أننا غيرنا 
خططتنـــا بـ"االحتفاظ بحق الرد" 

إلى "أي مكان وأي زمان".
******

@samikhaled_sy  
وليد املعلم: "الغارة االســـرائيلية 
وأتساءل  السورية  للسيادة  خرق 
ملـــاذا تقوم اســـرائيل بهذا الفعل 
وهـــي تعلـــم أنهـــا ســـتدفع ثمنا 

غاليا" فعًال ليش؟
******

@Guevara198 
بينمـــا ميـــوت جنـــراالت ايـــران 
في اجلبهـــات وهـــم يقاتلون من 
فارســـي  قومـــي  مشـــروع  أجـــل 
كبيـــر ميـــارس نظراؤهـــم العرب 
أبشـــع اجلرائم في حق شعوبهم 

وأوطانهم.

مصر

طفــــــح كيل املصريني من بعض اإلعالميني في بالدهم وهاجموهم في هاشــــــتاغات عديدة 
ــــــل“، مثلما وصفهم التســــــريب األخير من مكتب  ــــــى تويتر رافعني شــــــعار في بيتنا ”عي عل

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي.

@silll  
ياســـني العياري قـــال للقاضية: 
وتصفيـــة  نكايـــة  "محاكمتـــي 
حســـابات.. أنـــا ال أحاَكـــم ألني 

مجرم أنا أحاكم ألني مزعج".
******

@horcheni
ملاذا ينشـــر الصحفيون صورهم 
مـــع بورقيبة.. هل النهم يفتقدون 
أم  االعـــالم  يرعـــى  كان  زعيمـــا 
الن مـــن جاؤوا بعده لـــم يوقروا 
الصحفيـــني وخصوصـــا حـــكام 

الترويكا.
******

@RAFRAFI_MED 
"جمعيـــة األقليـــات" املكونة بعد 
ألنه  ومضحكة!  مشبوهة  الثورة، 
عدا اليهود، وهم جزء من النسيج 
التونســـي، ال توجد أقليات اللهم 

الدبلوماسيني األجانب!
******

@henditela
الشـــرطي الذي ضرب محاميا ثم 
اعتذر قائـــال إنه كان يظنه مجرد 
مواطن يجب أن يعاقب مرتني ألن 

عذره أقبح من ذنبه.
******

@AmirTeima 
مبـــروك للخضر الفـــوز، وأمتنى 
أمتنى  أيضا.  للتوانسة  التوفيق 
أن يكـــون  حامـــل لقـــب بطولـــة 
افريقيا وأيضا بطولة آسيا فريقا 

عربيا. وطن عربي واحد.

أزمة التسريبات في مصر: في بيتنا أطفال

فيسبوك يضيق 

الخناق على األكاذيب

[ المصريون يعلنون حربا تويترية على إعالميي «التوك شو}

باسم يوسف:

تسريبات مكتب 

الرئيس السيسي 

مقامات

قالت صحيفة لوموند الفرنســـية إن حسابها على تويتر تعرض للقرصنة من جانب جماعة معروفة باسم «الجيش اإللكتروني السوري}. 

وقالت الصحيفة في موقعها على اإلنترنت «تمكن القراصنة من التســـلل الى أداتنا للنشـــر قبل ان يشـــنوا هجوما لحجب الخدمة}. وفي 

وقت الحق ارسلت لوموند تغريدة تقول إنها استعادت السيطرة على اجهزتها للكمبيوتر.
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 تثابر الطفلة الســـورية براء ذات الســـنوات العشـــر على تعليم أطفال مخيم تحقيق

لالجئـــني ببلدة كترمايا في جبل لبنان الذين حرمـــوا من تلقي تعليمهم األولي 

بعد نزوحهم وعائالتهم عن مدنهم في سوريا.

انقطع العديد من األطفال الســـوريني عن الدراســـة بسبب الحرب الدائرة في 

بالدهم منذ ما يقرب من أربع سنوات، حيث اضطرت العائالت إلى النزوح خارج 

البالد وهو ما حرم أبناءهم التعليم األولي.

يعيش النازحون الســـوريون في لبنان الذي يستضيف أكثر من مليون الجئ 

ســـوري ويســـجل فيه أعلى معدل مـــن الالجئني عامليا بالقياس إلى ســـكان 

لبنان، في ظروف سيئة للغاية.

عيل حشيشو

بـــراء كمـــا  } كرتمايــا (لبنــان) – ”اآلنســـة“ 
ينادونهـــا تجيـــد دور المعلمة، فهـــي ُتحّضر 
ملفـــات تالميذهـــا بمنتهى الدقـــة وتهّيئ لكل 
واحـــد منهم األســـئلة على ورقتـــه التي تحمل 
اســـمه وال تنســـى أن تزيـــن ملفـــات التالميذ 
برســـومها اليدوية، والتي تضعها فوق طاولة 

خشبية مهترئة تتراقص ُيمنى وُيسرى.
فقـــد  التقليديـــة  التالميـــذ  مقاعـــد  أمـــا 
اســـتبدلتها بـــراء بحكـــم الظـــروف القاهـــرة 
بالحجر، كما اســـتعاضت عن ســـبورة الحائط 
بالرســـم بإصبعها فـــي الهواء لتعليـــم كيفية 

كتابة األحرف.
منذ أن نزحت عائلتها قبل ثالث سنوات عن 
بلدتها كفر بطنا في ريف دمشق بسبب الحرب 
الدائـــرة هناك وحطت رحالهـــا في المخيم في 
رحلة نزوح شملت أكثر من محطة وبراء تثابر 
علـــى تعليم أطفـــال المخيم الذيـــن حرموا من 

تلقي تعليمهم األولي.
ولقي نحو 200 ألف شـــخص حتفهم بينما 
نـــزح ما يقـــرب من نصف ســـكان ســـوريا عن 
ديارهـــم جراء الحـــرب األهلية التـــي انطلقت 

شرارتها منذ ما يقرب من أربع سنوات.
ويســـتضيف لبنان، الذي يقل عدد ســـكانه 
عـــن 5 ماليين شـــخص، أكثر مـــن مليون الجئ 
سوري ويســـجل فيه أعلى معدل من الالجئين 
على المســـتوى العالمـــي بالقيـــاس إلى عدد 
ســـكانه. ويعيـــش النازحـــون الســـوريون في 
لبنـــان في ظروف قاســـية للغاية خصوصا في 
جو العواصـــف الثلجية التي تضرب الشـــرق 

األوسط.
وفـــي جو بـــارد أقامت براء صفا دراســـيا 
تحت شجرة ســـنديان في طرف المخيم، حيث 
كانت تعطي درســـا باللغة الفرنســـية لعشـــرة 
تالميذ، وهي التي تتمتع بشخصية فيها مزيج 
من وقار الكبار وتســـامح األطفـــال، وتملك من 
الحـــب في قلوب تالميذها ما يمكنها من فرض 

االنضباط أثناء الحصص.
وتقف فتـــاة صغيرة اســـمها رندلي لتقول 
للمعلمة: ”آنســـة أنا عملت فـــرض األبجدية“، 
وتضيـــف: ”أنا أحب درس اآلنســـة براء، فهي 

تعلمنا دون أن تصرخ علينا“.

وفي االســـتراحة وقبل االنتقـــال إلى درس 
اللغـــة العربيـــة قالت براء ردا على ســـؤال عن 
الهدف من تعليم األوالد: ”ألني أحبهم وال أريد 
أن يصبحوا جاهلين أدرسهم ما درسته أنا في 

المدرسة في سوريا“.
هي وإن كانت مدّرســـة فـــي المخيم لكنها 
تلميذة في نفس الوقت، فهي تذهب يوميا إلى 

مدرسة البلدة بدوام مسائي.
تختصر األجوبة وعيناها ترمقان تالميذها 
الذيـــن ينتظرونها بفارغ الصبـــر وتقول: ”في 
لبنـــان تعلمت الفرنســـية وأحببتهـــا وصرت 
أدرســـها للصغار وأعلمهم بالفرنســـية كل ما 

أتعلمه“.
وتشـــكو المعلمـــة الطفلـــة غيـــاب أي دعم 
مـــن أي جهة قائلة: ”نكتـــب على وجهْي الورق 
وليســـت لدينا أقالم بعـــدد التالميذ ألن ال أحد 

يشتري لنا دفاتر ومستلزمات التدريس“.
وصدفة ينـــادي بعض من أهالـــي المخيم 
بـــراء، فقد حضر للتو أحـــد الصحفيين حامًال 
هدية لبراء تتمثل في سبورة صغيرة وعشرات 
الدفاتر وأقـــالم الرصاص والتلوين والبرايات 

والمحايات والكرتون والمساطر.
ويقـــول الصحفي الذي رفض ذكر اســـمه: 
”ألن براء أثـــرت فّي كثيرا عندمـــا رأيتها خالل 
زيارتـــي للمخيـــم قبـــل يوميـــن وهـــي تعطي 
الـــدروس لرفاقهـــا بكل جدية وعـــزم، قررت أن 
أقدم لها هذه الهدية لشعوري بحاجتها الماسة 

إلى هذه األدوات المدرسية“.
وطـــارت براء مـــن الفرحة عند اســـتالمها 
قائلة:  هبة الصحفي وأســـرعت نحو ”الصف“ 
”انظروا ماذا أحضروا لنـــا“، وجمعت األوراق 
البيضـــاء مـــن أيـــدي األطفال ووزعـــت عليهم 
الدفاتـــر الجديدة وأقالم الرصـــاص والتلوين 
والقرطاسية، ثم طلبت منهم الهدوء وتوجهت 
إليهم بالقول: ”هيا نكمل الدرس“، ثم طالبتهم 
بنســـخ األحـــرف األبجدية ألكثر مـــن مرة، كما 
قامـــت بتهجئة اســـم كل منهم وكذلك أســـماء 

المدن السورية الكبرى.
وقالت: ”إن أغلى أمنياتي أن تنتهي الحرب 
في سوريا وأن أعود مع أهلي إلى البيت وإلى 
مدرستي هناك. إذا لم نعد إلى سوريا سنصبح 
مثل الفلسطينيين دون بالد. مستحيلة الحياة 

هنا، أشعر أنني أسكن في البرّية“.

من بني ٤٠٠ نازح سوري يسكنون ٥٠ خيمة منصوبة وسط أرض زراعية ببلدة كترمايا في 
سة أطفال بعضهم يكبرها  جبل لبنان تبرز الطفلة براء عنتر ذات الســــــنوات العشــــــر كمدرِّ

عمرا.

 أطفال النازحين السوريين يتغلبون على الظروف الصعبة لطلب العلم

 براء الجئة سورية عمرها عشرة أعوام أصبحت معلمة في العراء

براء تعطي درسا باللغة الفرنسية لتالميذ المخيم تحت شجرة سنديان ببلدة كترمايا في جبل لبنان

أطفال الالجئني السوريني حرموا من التعليم فلقنوا دروسا للكبار
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نساء غزة يتجملن بأياد أجنبية
} غزة - ال تحتاج ألكساندرا جورج، أوكرانية 
األصل، ســـوى إلى دقائق معـــدودات كي تقوم 
بقص وترتيب شـــعر إحـــدى الشـــابات التي 
ارتادت صالونها الخاص لتجميل الســـيدات، 

الواقع غرب مدينة غزة.
وتشـــعر جورج (36 عامـــا) بالرضا، عندما  
تنظـــر ”الفتاة الشـــابة“ إلى نفســـها بالمرآة، 
وُتطلـــق صيحة إعجاب وهي تشـــاهد صورة 
جديـــدة لهـــا، بوجه يحظـــى بأطـــراف ”غرة“ 

تدرجت على جبينها بشكل لطيف.

وتتّلقـــى جـــورج عبـــارات ثنـــاء، ومديح 
مـــن اللواتي يرتـــدّن صالونها، لمـــا تتميز به 
من أســـلوب فريد في ”قصات الشـــعر“، وهو 
أسلوب لم يكن وليد اللحظة كما تقول صاحبة 

العينين الزرقاوين.
فثالث ســـنوات من دراســـة التجميل وفن 
الكوافير في بلدها أوكرانيا، ثم خمســـة أعوام 
مـــن الخبرة والعمل في قطاع غزة، أتاحت لها 

كما تؤكد هذه ”السمعة الطيبة“.
وجورج واحـــدة من بين عدد من النســـاء 
األجنبيات الالتي يعشـــّن فـــي قطاع غزة، بعد 
زواجهّن مـــن فلســـطينيين، وأرادت من خالل 
العمـــل كحالقة للنســـاء االندماج فـــي الحياة 
وتفاصيلهـــا اليوميـــة والتغلب علـــى ”غربة 

األهل“ كما تقول.
وقبل ســـنوات بدأت ظاهرة زواج الغزيين 
مـــن أجنبيات، وســـاهم في انتشـــارها ســـفر 

الشباب للخارج للدراسة أو العمل وما يعترض 
الزواج في القطاع من عقبات اقتصادية هائلة.

وال توجـــد أرقـــام بأعـــداد األجنبيات في 
غزة، إال أن العدد وبتأكيد األجنبيات أنفسهّن 
يتجـــاوز في الوقت الراهن الــــ5 آالف أجنبية 
تقيم في القطاع جّلهن من أوكرانيا وروســـيا، 

ودول ”االتحاد السوفييتي“ سابقا.
وفـــي داخل صالـــون التجميل الذي يحمل 
اســـمها (ألكســـاندرا)، تضيف جورج أن عددا 
كبيرا من النســـاء بغزة كّن يشـــعّرن بنوع من 

الريبة والحذر، في أول زيارة لمحلها.
وقـــام زوجها بتشـــجيعها نحو اســـتثمار 
ما درســـته في أوكرانيا، وافتتاح محل خاص 
لتجميل الســـيدات، ولم يكن األمر ســـهال في 

البداية كما تقول.
وترتاد الفتيات والسيدات كوافير النساء 
فـــي المناســـبات االجتماعية، واألعيـــاد، إلى 

جانب األوقات التي يحتجـــّن فيها إلى تغيير 
نفسي كما تقول جورج.

وتستدرك بالقول:“ بعد الحرب اإلسرائيلية 
األخيرة على قطاع غزة، ارتاد المحل عشـــرات 
السيدات من مختلف األعمار، لقص شعورهّن 
وصبغها، لقد أرادوا من خالل هذا التغيير أن 

يشعروا بشيء مختلف“.
ووفق تعاملها مع النســـاء في غزة، فإّنهن 
كما تقول جورج يبحثّن عن الراحة النفســـية 
من خـــالل التجميل، وقص الشـــعر، فالمظهر 
الجديـــد في ظل مـــا تمر به غزة مـــن أوضاع 
معيشية صعبة اقتصادية وإنسانية يصبح له 

أهمية كبرى.
وتتفـــق ايرينـــا (38 عاما) روســـية األصل 
واألم لثالثة أبناء، مع ما ذهبت إليه جورج في 
أن النســـاء بغزة يبحثّن عن التجميل هربا من 

الواقع، وتغيير المزاج العام.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ طالب املجلس القومي للطفولة 
واألمومة بتفعيل املواد اخلاصة 

بحقوق األطفال املعوقني في 
الدستور املصري، وناشد البرملان 

املقبل بسن تشريعات مناسبة 
لترجمة تلك املواد إلى قوانني 

فاعلة.

◄ فتح معرض الشارقة الدولي 
للكتاب، التابع لهيئة الشارقة 

للكتاب، باب املشاركة أمام 
الناشرين واملؤلفني في جائزة 
الشارقة لكتاب الطفل ولذوي 

اإلعاقة البصرية 2015.

◄ أطلق معهد دبي القضائي 
برنامج ”دبلوم التأهيل املهني 

للموجهني األسريني“الذي يهدف 
إلى تطوير اجلوانب العملية 
والتطبيقية وتعزيز املعارف 
واخلبرات املتعلقة باألحكام 

الشرعية والقانونية املتعلقة بعمل 
املوجه األسري، في إطار قانون 

األحوال الشخصية اإلماراتي.

◄ أشارت دراسة علمية حديثة 
إلى أن الكثير من أطفال املدارس 
يتناولون اخلضراوات والفاكهة 

والغذاء الصحى خالل وجبة 
الغداء في يوم العطلة.

◄ تشير الدراسات إلى أن 15 باملئة 
من األطفال الصغار يعانون من 

التبول الالإرادي، كما تشيرأيضا 
إلى أن ثلث اآلباء تقريبا يعاقب 
االبن أو البنت على هذه الفعلة.

◄ كشفت دراسة حديثة، عن أن 
النوم في عطالت نهاية األسبوع، 

لفترات طويلة قد يؤدي إلى 
اإلصابة بالسمنة واملرض.

باختصار

 

} أبوظبــي - اتســـع نطاق ”مهرجان أبوظبي 
هذا العام بعـــد أن كانت فعالياته  للمأكوالت“ 
تقتصر على ”مهرجان فنون الطهي-أبوظبي“ 
الـــذي حقـــق نجاحا مذهال بعـــد انطالقته في 
عام 2009، بهـــدف االرتقـــاء بمعايير األطعمة 
والمشـــروبات فـــي اإلمـــارة، وتعزيـــز تقاليد 

الضيافة اإلماراتية األصيلة.
ويمثـــل مهرجـــان المأكـــوالت المتجولـــة 
إحدى الفعاليات الثـــالث لـ“مهرجان أبوظبي 
الذي يســـتضيف أيضا فعاليتي  للمأكـــوالت“ 
”مهرجان فنون الطهي-أبوظبي“ خالل الفترة 
مـــن 11 إلـــى 20 فبرايـــر القـــادم، و“مهرجان 
المطبخ اإلماراتي“ الجديد من 5 إلى 7 فبراير.

وســـيقام مهرجـــان المأكـــوالت المتجولة 
في ”مدينة زايـــد“، المدينة األكبر في المنطقة 
العربية، على مدار 3 عطل أســـبوعية متتالية، 
خالل الفترة من 5 إلى 7 فبراير؛ وضمن حديقة 
”مبزرة الخضراء“ في مدينة العين بين 12 إلى 
14 فبراير؛ وفي ”ويســـت بالزا“ على كورنيش 

أبوظبي بين 19 و21 فبراير.
ويشـــارك في المهرجان 10 جهات تجارية 
عالمية قدمت مـــن المملكة المتحدة خصيصا 
لحضـــور هـــذه الفعالية المميزة، وســـينضم 
إليهـــم عدد كبيـــر مـــن المنصـــات اإلماراتية 
المتنقلة لبيع المأكوالت والتي ســـتقدم أفضل 
ما لديها، لدعم هذه التظاهرة الجديدة في عالم 
المأكـــوالت من خالل تقديم طيـــف متنوع من 
األطباق التي تعكس الطابع العالمي لإلمارة.

وتضم قائمة الجهات التجارية القادمة من 
المملكـــة المتحدة كال من فريـــق ”أي تي إي“ 
المتخصـــص بتقديم شـــرائح اللحم المطهوة 
جيـــدا، وفريـــق ”إنديانز نيكســـت دور“ الذي 
يقدم ساندويتش لحم فخذ الخروف مع أوراق 

الذي  الـــكاري، فضال عن ركن ”يوجوســـيني“ 
يقدم مجموعة من عصائر الفاكهة الطازجة. 

فيما تتضمن قائمة جهات البيع اإلماراتية 
”سولت“، أول شـــاحنة متنقلة لتقديم ”البرغر“ 
في دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة؛ ومركز 
”جونز ذا جروســـر“ الذي يوفر باقة واسعة من 
األطباق الشهية المحلية والعالمية؛ فضال عن 
شاحنات ”ديزرت تشيلي“ لعشاق اآليس كريم.
وقال ســـلطان الظاهري، المدير التنفيذي 
لقطاع الســـياحة باإلنابة فـــي ”هيئة أبوظبي 
بهذه المناسبة: ”تعكس  للســـياحة والثقافة“ 
المهرجانـــات المتجولـــة مفهومـــا جديدا في 
أبوظبي والمنطقة عموما، ونواصل من خاللها 
مواكبتنـــا ألحدث توجهات عالـــم الطهي، كما 
تدعم جهودنا إلرســـاء معايير جديدة للتمّيز. 
وإن شـــراكتنا مع ’ريل فود فيستيفالز“، التي 
تمتلك خبرات واســـعة في تنظيـــم الفعاليات 
الناجحـــة، ســـيضمن لنا توظيـــف المكونات 

المناسبة خصيصا لهذا الحدث المتميز“.
وتابع الظاهري: ”يشـــكل هـــذا المهرجان 
فرصـــة قّيمة لجميع أفـــراد العائلـــة من أجل 
اختبار وتذوق أشـــهى المأكـــوالت، واألطباق 

اإلماراتيـــة التقليدية، وألذ الوصفات العالمية 
بأســـعار معقولة، إلى جانب االستمتاع بطيف 

واسع من األنشطة الترفيهية المتجولة“.
كمـــا تتولـــى تنظيم ”مهرجـــان المأكوالت 
المتميزة“ الســـنوي في لندن والذي يستقطب 
400 عارض و25 ألـــف زائر، إضافة إلى تنظيم 
”مهرجان المأكـــوالت في مركز ســـاوث بارك“ 
بمدينـــة لندن عام 2012، والذي اســـتقطب 150 
جهـــة عارضـــة و300 ألـــف زائر شـــاركوا في 

الفعاليات مجانا.
وفـــي الســـياق ذاتـــه قـــال فيليـــب لوري، 
مدير شـــركة ”فـــود ماركت إيفنتـــس“: ”تتبوأ 
العاصمـــة  والســـيما  المتحـــدة،  المملكـــة 
لنـــدن، مكانـــة متميـــزة في قطـــاع مهرجانات 
المأكـــوالت المتجولـــة التي باتت من أشـــهر 
فعاليات المدن لمســـاهمتها في تطوير طريقة 
اختيارنـــا للمأكوالت وتحســـين نوعية وتميز 
األصناف. ونحن متحمســـون جدا الستضافة 
أشـــهر الجهات التجارية في مجـــال فعاليات 
المأكـــوالت المتجولـــة بالمملكـــة المتحـــدة، 
والذين سيقدمون خبراتهم في قطاع المأكوالت 

المتجولة اإلماراتي الناشئ بالمنطقة“.

ووضح لـــوري قائال: ”نشـــهد اليوم طلبا 
الفتا على تطوير هذا القطاع الذي يأخذ طابعا 
غير رســـمي، ويســـعدنا التعاون مـــع ”هيئة 
إلنجاز ذلك. كما  أبوظبي للســـياحة والثقافة“ 
نجد العديد من الفرص المجزية في المنطقة، 
ونطمح من خالل هذه الفعاليات إلى توســـيع 
أنشطتنا في المنطقة العربية من خالل افتتاح 

مكتب إقليمي لنا لتحقيق هذا الهدف“.
وينتظـــر أن يشـــهد مهرجـــان المأكـــوالت 
المتجولـــة علـــى كورنيـــش أبوظبـــي إنجازا 
عالميـــا جديدا في قطـــاع المأكوالت مع تقديم 
أطول ســـاندويتش شـــاورما يتخطـــى الرقم 
القياســـي المســـجل وهـــو 42,6 متـــرا؛ حيث 
يســـعى الشيف أندرو ميتشل، أحد نجوم قناة 
”فتافيت“ لفن الطهي، إلى إعداد ســـاندويتش 

يبلغ طوله 100 متر بمساعدة 300 متطوع.
بأشـــهى  اســـتمتاعهم  جانـــب  وإلـــى 
”مهرجـــان  ضيـــوف  ســـيحظى  المأكـــوالت، 
أبوظبي للمأكوالت“، بفرصـــة فريدة لحضور 
عـــروض ترفيهية تقدمها فـــرق دولية من كبار 
الطهاة، فضال عن عرض موســـيقي حي يضم 

عددا من الفنانين اإلماراتيين التقليديين.

[ تظاهرة جديدة تقدم طيفا متنوعا من األطباق يعكس الطابع العالمي لإلمارة
ــــــة أبوظبي للســــــياحة والثقافة“  تنظم ”هيئ
ــــــرة من 5 إلى 21 فبراير القادم،  خالل الفت
”مهرجــــــان أبوظبي للمأكــــــوالت“، مع إقامة 
ــــــة في  أول مهرجــــــان للمأكــــــوالت املتجول
املنطقة على شــــــكل موكب من الشــــــاحنات 
ــــــة والعاملية التي تقدم مأكوالت عالية  احمللي

اجلودة من مختلف أنحاء العالم.

جمال

} تمثل قشـــرة الرأس كابوسا مزعجا، 
الســـيما للمـــرأة، حيـــث تســـلب هذه 
القشور البيضاء الشعر رونقه وجماله، 
فضـــال عـــن أنهـــا تســـبب لصاحبهـــا 

الشعور بالخجل أمام اآلخرين. 
وقالت مجلـــة ”فرويندين“ األلمانية 
إن قشـــرة الرأس، التـــي غالبا ما تكون 
غيـــر ضـــارة، قد ترجـــع إلـــى العناية 
الخاطئـــة بالشـــعر، ولكنها قـــد تكون 
مؤشـــرا لإلصابة بمـــرض جلدي، مثل 

الصدفية أو التهاب الجلد العصبي.
وأوضحت المجلة المعنية بشؤون 
الجمـــال والموضـــة أن فـــروة الرأس 
تتجـــدد تلقائيـــا كل أربعـــة أســـابيع. 
وإذا تمت هذه العملية بســـرعة زائدة، 
فقد يـــؤدي ذلك إلى تكتـــل خاليا فروة 
الرأس المنفصلة مكونًة قشرة الرأس. 
وصحيح أنـــه من الممكـــن أن تختفي 
قشـــرة الرأس من تلقاء نفســـها أيضا، 

ولكنه أمر نادر الحدوث.
وأشـــارت ”فرويندين“ إلى أن قشرة 
الرأس تنقســـم إلى نوعين، هما: جافة 
أو دهنيـــة. وعـــادة ما تصيـــب األولى 
الســـيدات بشكل خاص وتسبب جفاف 

فروة الرأس وتكّون قشورا دقيقة.
الجافة،  الـــرأس  قشـــرة  ولمحاربة 
ينبغي التخلي التام عن كل ما يســـاعد 
علـــى جفاف فـــروة الرأس، مثل غســـل 
الشـــعر يوميًا، وخاصة باستعمال ماء 
ســـاخن أو استعمال الشـــامبو الجاف 
أو مجفف الشـــعر، بل ينبغي استعمال 
شـــامبو لطيف ومرطب وترك الشـــعر 

ليجف في الهواء.

قشرة الرأس أنواعها 

وسبل محاربتها

اململكة املتحدة تشـــارك في 

املهرجان بعشر جهات تجارية 

عاملية قدمت خصيصا لحضور 

هذه الفعالية املميزة

◄

النساء  حالقة  السيدات  ترتاد 

ــي املــنــاســبــات االجــتــمــاعــيــة،  ف

واألعياد، إلى جانب األوقات التي 

يحتجن فيها إلى تغيير نفسي

◄

مهرجان المأكوالت المتجولة فرصة لتذوق أشهى المأكوالت اإلماراتية العالمية

الخوف من األلم يحفز أداء الذاكرة
} نيويــورك - توصل علماء أميركيون إلى أن 
الخـــوف مـــن األلم يمكن أن يســـهم في تحفيز 
أداء الذاكـــرة، وذلك من خـــالل القيام بتجربة 

باستخدام صدمات كهربائية بسيطة.
وأظهر العلماء من خـــالل تجربتهم كيفية 
تخزين المعلومات التي كانت تبدو غير مهمة 
في الذاكـــرة، إذا ما تم إضفـــاء طابع األهمية 
عليها من خالل التعـــرض لحدث مؤثر بعدها 

مباشرة مثل التعرض لصدمة كهربائية.
ونشـــر العلماء تحـــت إشـــراف إليزابيث 
فيلبس من جامعة نيويورك هذه الدراســـة في 

الدورية العلمية المتخصصة ”نيتشر“.
تجدر اإلشـــارة إلى أنه مـــن المقرر أن يتم 
إجـــراء أبحاث أخرى للتوصل إلى مدى أهمية 
هـــذه النتائج بالنســـبة لمرضـــى اضطرابات 
الخوف أو المرضى الذين يعانون من صدمات. 
وكشفت دراسات سابقة أن اإلنسان يخاف 
من انتظار األلم أكثر من خوفه من األلم نفسه، 
حيـــث توصـــل العلمـــاء إلـــى أن المتطوعين 
فضلوا التعرض أللم أشـــد على انتظار طويل 

يتعرضون بعده الى ألم متوسط الشدة. 

وكشـــفت دراســـة أنجزها علماء في الكلية 
اإلمبراطوريـــة بلنـــدن ميـــزة غريبة لنفســـية 
اإلنســـان تظهر عند وقوع الشخص في موقف 

حرج ال مفر منه..
ووافـــق 35 شـــابا متطوعا علـــى التعرض 
لمجموعة من الصدمات الكهربائية لقاء جائزة 
ماليـــة معينة، وقبـــل كل جولة مـــن التجارب 
عـــرض العلماء على الشـــباب مقاطـــع فيديو 
تظهر مدى تأثير التيار الكهربائي ذي الشـــدة 
المختلفة على األشـــخاص، مـــع اختالف مدة 
ذلك التأثير. ثم تقدم الباحثون إلى المتطوعين 
وفقا  بطلب اختيار وأحد من أنواع ”الجائزة“ 
لشـــدة التيار الكهربائي وعدد نبضات التيار 
وزمن انتظار بداية التجربة، وتوصل العلماء 
إلـــى نتيجة مفادها أن الشـــباب اختاروا األلم 

األشد بشرط أقل زمن من االنتظار.
ويشار إلى أن أشد أنواع الخوف من األلم، 
هـــي الرهاب من األلم العاطفـــي، كأن يتعرض 
شـــخص لتجربة عاطفية مؤلمة، فيطّور رهابًا 
ضد التجارب المؤلمة، فال يحب أحدًا وال يدع 

التعرض إلى حدث مؤثر يساعد على تخزين المعلومات التي كانت تبدو غير مهمة في الذاكرةأحدا يحبه.

أبوظبي تستضيف أول مهرجان للمأكوالت المتجولة

أظهرت دراســـة أن االنضمـــام إلى ناد مخصص لرياضة املشـــي 

يعتبر من أبســـط الطرق لتحسني صحة اإلنسان ورفع معنوياته، 

باإلضافة إلى تحسن الشكل الجسدي وتراجع حاالت االكتئاب.

يفرغ الرســـم الطاقة ويولـــد لدى األطفال قـــدرة طبيعية على 

اإلبداع، وكلما تمكنوا من التعبير عن أفكارهم اإلبداعية، يجب 

مساعدتهم على تنميتها أكثر.

نصح فنـــان التجميـــل األملانـــي رينيه كوخ باســـتعمال فرشـــاة 

املكياج ذات الشعر االصطناعي مع املكياج السائل ألن الشعر 

الطبيعي يمتص اللون وال ينقله إلى البشرة بالكامل.
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◄ عبر اإلنكليزي راي ويلكينز 

عن رغبته في البقاء مع املنتخب 
األردني بعد خروجه من الدور 

األول لكأس آسيا ٢٠١٥ الثالثاء إثر 
خسارته أمام اليابان حاملة اللقب 

٠-٢ في اجلولة الثالثة واألخيرة في 
ملبورن.

◄ بدأ املنتخب العراقي بقيادة 
مدربه راضي شنيشيل التدريب على 
تنفيذ ركالت الترجيح أمس األربعاء 

استعدادا ملواجهة إيران في دور 
الثمانية بكأس آسيا لكرة القدم 

وسط أحالم بالفوز باللقب مجددا.

◄ قرر االحتاد اللبناني لكرة 
القدم ترشيح رئيسه هاشم حيدر 

لعضوية اللجنة التنفيذية في 
االحتاد اآلسيوي للعبة خالل 

االنتخابات املقررة في أبريل املقبل 
في العاصمة البحرينية املنامة.

◄ دخل قائد املنتخب الوطني 
العراقي يونس محمود سجالت 
األرقام القياسية العراقية عندما 

بات أول العب عراقي يسجل أهدافا 
في ٤ نهائيات لبطولة أمم آسيا 

بكرة القدم.

◄ يتوقع مشاركة قائد املنتخب 
األسترالي األول لكرة القدم مايل 
جيديناك في مباراة فريقه املقررة 
اليوم اخلميس في بريسنب أمام 

نظيره الصيني بعد إصابته بالتواء 
في كاحله األيسر خالل املباراة 
االفتتاحية للبطولة اآلسيوية

◄ أشاد االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم بعدم وجود مباريات انتهت 

بالتعادل في كأس آسيا احلالية 
في أستراليا وذلك بعد أن انتهت 

٢٤ مباراة في دور املجموعات بفوز 
أحد الفرق.

الكنغر االسترالي يسعى لإلفالت من التنين الصيني في ربع نهائي األسياد
[ كوريا الجنوبية تأمل االرتقاء إلى منصة التتويج [ أوزبكستان تبحث عن الثأر ومواصلة المشوار القاري

األســـترالي  املنتخـــب  يتطلـــع  ســيدني -   {
املضيف إلى أن يتجنب السقوط في فخ نظيره 
الصيني عندما يتواجه معه اليوم في بريزبن 

في الدور ربع النهائي من كأس آسيا 2015.
وكان املنتخبـــان قـــد ضمنـــا تأهلهما إلى 
الـــدور ربع النهائـــي بعد الفوزيـــن الكبيرين 
لألســـتراليني ما جعل اجلمهـــور احمللي يحلم 
باللقب منذ اآلن، فيما خرج ”محاربو تايغوك“ 
بفوزين بشق األنفس على عمان والكويت (0-1 
مرشحا  في املباراتني)، ما جعل ”سوكيروس“ 
حلسم هذه املواجهة لكنه اصطدم بعناد رجال 
املـــدرب األملاني أولي شـــتيليكه الذين خرجوا 

فائزين للمرة الثالثة بهدف وحيد.
وكان التعـــادل كافيـــا ألســـتراليا لضمان 
صدارة املجموعة بسبب فارق األهداف الكبير 
بينها وبـــني كوريا اجلنوبية، لكن ســـيضطر 
رجال بوســـتيكوغلو اآلن إلى مواجهة الصني 

بطلة املجموعة الثانية. 
واملشكلة ليســـت في مواجهة الصني التي 
فازت في مبارياتها الثالث في دور املجموعات 
ألول مرة في تاريخها، بل املشكلة أن أستراليا 
ســـتضطر أوال للقـــاء رجال املدرب الفرنســـي 
أالن بيـــران علـــى ملعـــب بريزبن الـــذي تذمر 
منه اجلميع بسبب عشـــبه السيئ إضافة إلى 

الرطوبة العالية في املدينة.
 وكان بوســـتيكوغلو من الذين تذمروا من 
أرضيـــة ”ملعـــب بريزبن“، وقد قـــال بعد لقاء 
كوريا اجلنوبية: ”أنا لست راضيا عن أرضية 

امللعب، سيشكل لنا هذا األمر عائقا“.

 بعد اخلســـارة أمام كوريا اجلنوبية، بدأ 
الشـــك يشـــق طريقه إلى األســـتراليني الذين 
يأملـــون أوال فـــي جتنـــب الفـــخ الصيني قبل 
التفكير فـــي اليابان والدور نصـــف النهائي، 
وذلـــك ألن مهمتهـــم أمام رجال بيران ليســـت 
أن  بعـــد  خصوصـــا  اإلطـــالق  علـــى  ســـهلة 
فـــاز ”التنـــني“ فـــي مبارياته الثـــالث في دور 
املجموعات للمرة األولى في تاريخ مشـــاركاته 

التي بدأت عام 1976.
إلـــى  بوســـتيكوغولو  املـــدرب  وأشـــار 
أن ويلكنســـون ســـيلعب إلـــى جانـــب ترنـــت 
ساينســـبري العب ســـنترال كوســـت مارينرز 
فـــي قلب الدفـــاع في ظل غياب العب وســـترن 

سيدني.
 ورأى سبيرانوفيتش أن الفريق لن يشعر 
بالفارق في غيابه: ”أنا متأكد أن ويلكنســـون 
سيقوم بعمل جيد. لديه خبرة طويلة في آسيا 

وسيكون مرتاحا“.
 من جهة أخرى يتخوف بيران من إمكانية 
عدم مشـــاركة القائد جنغ جـــي الذي خرج في 
الدقائق األولى من الشـــوط الثاني أمام كوريا 
الشـــمالية، وقد تطرق إلى هذه املسألة، قائال: 
”جنـــغ يعاني من مشـــكلة بســـيطة فـــي الظهر 
وهنـــاك العبون آخرون لم يشـــاركوا بســـبب 
إصابات طفيفة. نأمل أال تكون اإلصابات قوية 
وأن يتمكنوا من املشاركة في املباراة املقبلة“.

وختم بيران الذي يشـــرف علـــى املنتخب 
الصيني منذ فبراير املاضي خلفا لألســـباني 
خوســـيه أنطونيو كاماتشـــو: ”سوف نستعد 

جيدا لهـــذه املباراة، وســـنأخذ بعني االعتبار 
ظـــروف الالعبني واحتمال معاناة بعضهم من 

اإلصابة“.

مواجهة ثأرية

تفـــوح رائحـــة الثأر مـــن مواجهـــة كوريا 
اجلنوبية وأوزبكستان في افتتاح ربع نهائي 

كأس آسيا 2015 في ملبورن.
 وتبحث أوزبكســـتان عـــن الثأر من كوريا 
اجلنوبيـــة التـــي وقفـــت حائـــال دون حتقيق 
حلم التأهـــل إلى كأس العالم للمرة األولى في 
تاريخها بعد أن انتزعت نقطة منها في طشقند 
(2-2) وفـــازت عليها 1-0 في ســـيول في الدور 

النهائي من تصفيات البرازيل 2014.
وتأهلـــت كوريا اجلنوبية إلـــى النهائيات 
صحبة إيران عن املجموعة األولى وبنفس عدد 
نقاط أوزبكســـتان التي اضطـــرت إلى خوض 
امللحـــق مـــع األردن حيـــث انتهى مشـــوارها 
بـــركالت الترجيح (تعـــادال بنتيجة 1-1 ذهابا 
وإيابا) وفشـــلت في خوض امللحق اآلسيوي-

األميركي اجلنوبي ضد األوروغواي.
ميرجـــالل  أوزبكســـتان  مـــدرب  وتعهـــد 
قاســـيموف بتحقيـــق الثـــأر مـــن ”محاربـــي 

تايغوك“، قائال بعد الفوز على السعودية“ نعد 
بأن نحقق الفوز علـــى كوريا اجلنوبية. نحن 
دائما نفكر في خســـارتنا أمامها في تصفيات 
كأس العالـــم، وأعتقد أن الالعبني ســـيقدمون 
أفضل ما بوســـعهم، وســـوف تكـــون املباراة 

مثيرة“.
وجنحت أوزبكســـتان في التأهل إلى ربع 
النهائـــي لرابـــع مـــرة متتاليـــة، إذ فرض هذا 
املنتخب نفسه كأحد أبرز املنتخبات في القارة 
اآلسيوية منذ استقالله عن االحتاد السوفيتي 
فتأهل إلى النهائيـــات منذ 1996 ويخوض في 
أستراليا مشاركته السادسة حيث يأمل البناء 
علـــى النتيجة التي حققها عـــام 2011 في قطر 

حني وصل إلى دور األربعة وحل رابعا.
وفازت أوزبكســـتان افتتاحـــا على كوريا 
الشـــمالية 1-0 بهـــدف إيغور ســـيرغييف، ثم 

خسرت أمام الصني 2-1.
أما كوريـــا اجلنوبية، فســـجلت 3 أهداف 
فقـــط في ثـــالث مباريـــات لكنها كانـــت كافية 
ملنحها 3 انتصـــارات بنتيجة واحدة 1-0 على 
عمان بهدف تشـــو يونغ تشول، الكويت بهدف 
نام تاي هـــي، ثم أعادت أســـتراليا إلى أرض 
الواقـــع بهدف لـــي جونغ هيوب بعـــد أن كانا 
قد ضمنا التأهـــل إلى ربع النهائي. وتصدرت 

كوريـــا اجلنوبيـــة الترتيب بتســـع نقاط أمام 
أستراليا التي رافقتها إلى ربع النهائي.

وحتتفل كوريا اجلنوبية في أستراليا 2015 
بعالقة دامت أكثـــر من 55 عاما (58 بالتحديد) 
مع كأس آســـيا التي توجت بلقب نســـختيها 
األوليـــني عامي 1956 و1960 لكنها فشـــلت منذ 
ذلك التاريخ في االرتقاء إلى الدرجة األولى من 

منصة التتويج.
ومن املؤكد أن لكوريـــا اجلنوبية مكانتها 
الكبيرة في آســـيا خصوصا أنها مثلت القارة 
في نهائيات كأس العالم في النســـخ الثماني 
األخيـــرة ويبقـــى أفضل إجناز لهـــا وصولها 
إلـــى الدور نصـــف النهائـــي عـــام 2002 حني 
استضافت النهائيات مشاركة مع اليابان التي 
يســـعى الفريق األحمر إلى اللحاق بها بعد أن 

توج باللقب القاري في أربع مناسبات.

} ســيدني - أســـدل املنتخـــب الفلســـطيني 
الستار على مشـــاركته التاريخية في نهائيات 
كأس آسيا لكرة القدم بتلقيه هزمية ثالثة لكن 
ذلك لم يحبط من عزمية مدربه أحمد احلســـن 
الذي حتدث عن بداية املشـــوار وليس نهايته 

بالنسبة لبلد يعاني األمرين.
لم يتحدث احلســـن بعد اخلســـارة الثالثة 
التـــي جاءت علـــى يـــد العـــراق 0-2 الثالثاء 
فـــي اجلولة الثالثـــة واألخيرة من منافســـات 
املجموعـــة الرابعة عـــن خيبـــة أو إحباط بل 
أشاد بالعبيه بعدما أظهر املنتخب الذي حجز 
مقعـــده في نهائيـــات أســـتراليا 2015 بفضل 
تتويجه بطال لكأس التحدي، تطورا في آدائه 
الدفاعـــي وصمـــد في وجه هجمـــات املنتخب 
العراقـــي الـــذي افتتح التســـجيل فـــي أوائل 
الشـــوط الثاني ثـــم انتظر حتـــى الدقيقة قبل 
األخيـــرة ليؤكد فوزه، خصوصـــا إذا ما متت 
املقارنة باملباراتني األوليني اللتني خســـرهما 

رجال احلسن أمام اليابان 0-4 واألردن 5-1.
وقال احلسن بعد اجلولة الثالثة واألخيرة 
التي شـــهدت تأهل اليابـــان والعراق إلى ربع 
النهائي على حســـاب املنتخبني الفلســـطيني 
واألردنـــي، مضيفا ”خضنا املبـــاراة دون أي 
ضغـــط هذه املرة وكنا نعلم قبـــل املباراة أننا 
منلك فرصة ضئيلة جدا لبلوغ الدور الثاني“.

وحتدث احلسن عن خوضه اللقاء بوجوه 
جديدة في التشـــكيلة األساســـية وخصوصا 
احلـــارس توفيـــق أبو حمـــاد الذي قـــدم آداء 
الفتـــا، قائـــال: ”اعتقدنا أنها كانت مناســـبة 
ملنح الفرصـــة لوجوه جديـــدة. توفيق على 
ســـبيل املثال، إنه حارس مذهل. نحن نعلم 
ذلك جيدا ومســـتقبله واعد مـــع املنتخب. 
نتوقع أن يلعب دورا هاما في املســـتقبل مع 

املنتخب الفلسطيني“.
وتابـــع ”هـــذه كانـــت املشـــاركة األولـــى 
لفلســـطني فـــي البطولة وأعتقد أنهـــا البداية 

بالنسبة للكرة الفلسطينية وليست النهاية“.
الفلســـطيني  املنتخب  مشـــاركة  وحتمـــل 
فـــي نهائيات البطولـــة القاريـــة نكهة خاصة 
خصوصا فـــي ظـــل األوضاع الصعبـــة التي 

يعيشها الفلسطينيون. 
ويشـــعر الوســـط الرياضي الفلســـطيني 
بالفخـــر لوصول منتخبه ألول مرة في تاريخه 
إلى نهائيات كأس آســـيا وقـــد حظي املنتخب 
باهتمام كبير في أســـتراليا كما أن املشـــاركة 
في هذا البلد حملت الكثير من املعاني الهامة 
بالنســـبة للفلســـطينيني ألن أســـتراليا مـــن 
البلدان التي رفضت االعتراف بدولة فلسطني. 
والهدف من املشـــاركة في البطولة القارية 
بالنســـبة لفلســـطني أبعد من الرياضة في حد 
ذاتهـــا، وهذا ما أشـــار إليه ســـابقا أمني عام 
االحتاد احمللي للعبـــة عبداملجيد بقوله: ”رغم 
كل الظـــروف التي يســـببها االحتالل، وصلنا 
إلـــى أســـتراليا وهدفنـــا إثبـــات إنســـانيتنا 

وحتقيق ما عجزت عنه السياسة“.
ومثلمـــا تشـــهده أروقة السياســـة في ما 
يخص الصراع الفلســـطيني اإلسرائيلي، فإن 
وصول املنتخب الفلسطيني إلى أستراليا جاء 
فـــي خضم صراع مماثل يجري بني االحتادين 
الفلســـطيني واإلســـرائيلي في أروقة االحتاد 

الدولي لكرة القدم.

الكنغر األسترالي يعول على مساندة جماهيرية غفيرة للمضي قدما في العرس اآلسيوي

حضور قوي للراية الفلسطينية في أستراليا

تنطلق اليوم مواجهات الدور ربع النهائي من كأس آسيا 2015، بنظام خروج املغلوب، وهو 
ما يضفي حماسا ومنافسة قوية على لقاءي املجموعة األولى، حني يلتقي منتخب أستراليا 

البلد املضيف بنظيره الصيني، ويواجه منتخب كوريا اجلنوبية منتخب أوزبكستان. 

ـــدأ يــشــق طــريــقــه إلــى  الــشــك ب

األستراليني الذين يأملون أوال في 

تجنب الفخ الصيني قبل التفكير 

في اليابان والدور نصف النهائي
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} ســيدني - توقـــع مدرب املنتخـــب العراقي 
راضي شنيشـــل مواجهة صعبة مع إيران في 
كانبرا في الدور ربع النهائي من 

كأس آسيا أستراليا 2015.
العراقي  املنتخـــب  وحجز 
معقـــده في الدور ربع النهائي 
التوالي.  السادسة على  للمرة 
ســـتكون  ”بالتأكيـــد 
املبـــاراة أمام إيران 
فهنـــاك  صعبـــة 
طويـــل  تاريـــخ 
الفريقني  بـــني 
ومنتخـــب 
ن  ا يـــر إ
هذا  قـــوي“، 
ما قاله شنيشـــل بعد 

الفوز على فلســـطني، مضيفا ”كالعب ســـابق، 
خضت العديد من املباريات ضد إيران، خاصة 
فـــي مراحـــل األدوار اإلقصائيـــة (بطولة غرب 
آسيا وليس في كأس آســـيا)، ولهذا أنا واثق 

من أننا سنشاهد مباراة جيدة في كانبرا“.
وأعرب شنيشـــل عن إميانه بقـــدرة فريقه 
علـــى تكرار إجناز عـــام 2007 والفـــوز باللقب 
القاري مرة ثانيـــة، مضيفا ”إذا حققنا نتيجة 
جيدة أمام إيران فإننا ســـنتأهل للدور نصف 
النهائـــي، وأنـــا واثـــق بـــأن العراق ســـيبلغ 

النهائي بعد ذلك“.
وتابـــع املدير الفنـــي للمنتخـــب العراقي 
راضي شنيشـــل ”لكن املباريـــات املهمة باتت 
أمامنا، واآلن ســـنقوم باتخاذ القـــرار بجدية 
حـــول مـــن ســـينفذ ركالت الترجيـــح وركالت 

اجلزاء“.

} ملبــورن - تطـــرق صانـــع ألعـــاب ميـــالن 
اإليطالـــي وجنم املنتخب الياباني كيســـوكي 
هونـــدا إلى املواجهة املرتقبة فـــي  الدور ربع 
النهائـــي من كأس آســـيا املقامة ضد اإلمارات 
في ســـيدني، قائال: ”اإلماراتيون يقدمون آداء 
جيدا جدا. ال أعتقد بأنهم سيخافون بتاتا من 
اليابـــان. نأمل أن نواصل خلق الفرص بالقدر 

الذي فعلناه حتى اآلن“.
وعـــن تســـجيله ثالثـــة أهداف فـــي ثالث 
مباريـــات، قال هوندا: ”أعتقـــد أننا في حاجة 
إلى املزيد من اخليـــارات املتوفرة أمامنا (من 
ناحية التســـجيل) لكن علينا التفكير في هذه 
املسألة كفريق وإال لن نتمكن من حل أي شيء. 
من الناحية الفرديـــة، لكل منا أفكاره اخلاصة 
لكن هناك حدودا إلمكانيات حتسني الفريق من 

خالل اجلوانب الفردية“.
وتابـــع ”مـــع تقـــدم البطولة أي شـــيء قد 
يحصـــل في كـــرة القـــدم وإذا تلقينـــا الهدف 
األول فـــي اللقاء علينا تســـجيل هدفني. إذا لم 
يكن بإمكاننا أن نلعب بأســـلوب معني لنجعل 
هـــذا األمر ممكنـــا فعلينا حينهـــا التفكير في 
اخليارات األخـــرى املتوفرة أمامنا. لكن علينا 

التفكيـــر في هذه األمـــور قبل ذلـــك (املباراة) 
لكي ال جند أنفســـنا في مأزق عندما نتلقى أي 

هدف“.
إلى ذلك واصـــل النجم الياباني 
حملتـــه الغاضبة في نهائيات كأس 
آســـيا بانتقـــاده برنامـــج البطولة 
قائـــال "يومان، إنها فتـــرة قصيرة 

جـــدا لكـــي نســـتعيد عافيتنا".
وتابع "أنا لســـت راضيا عن 

هذا البرنامج القاسي، هذا 
كثير ويدعو إلى القلق ".

تصريـــح  ويأتـــي 
أيـــام على  هونـــدا بعد 
تغرميه من قبل االحتاد 

اآلســـيوي بســـبب 
انتقاده احلكم القطري 

عبـــدو  الرحمـــن  عبـــد 
بسبب احتسابه الكثير 
من االخطاء على العبي 

الســـاموراي األزرق 
خـــالل مباراته األولى 

أمام فلسطني.
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} ستكون مواجهة أستراليا والصني الثامنة 
بينهمــــا في املجمل وتتفــــوق األخيرة بأربعة 
انتصــــارات مقابــــل فوزيــــن لألولــــى وتعادل 

وحيد. 
مباراتــــه  األســــترالي  املنتخــــب  ويلعــــب 
الرسمية الثالثة مع الصني بعد أن تواجها في 
الدور الثالث من تصفيات آسيا ملونديال 2010 
حيث تعادال ذهابا 0-0 وخســــر ”سوكيروس“ 

إيابا في سيدني 1-0.
وســــجل املنتخب األوزبكــــي بداية مميزة 
على الصعيد القاري حيث توج بذهبية دورة 
األلعاب اآلســــيوية عــــام 1994 بعــــد أن حقق 
ســــبعة انتصارات متتالية، لكن في مشاركته 

األولــــى علــــى صعيــــد نهائيات كأس آســــيا 
عام 1996 خســــر أمــــام اليابان 0-4 وســــوريا 
1-2 ليخــــرج من الدور األول رغم أنه اســــتهل 
مشواره بالفوز على الصني (2-0) التي هزمته 
مجــــددا في الدور األول من النســــخة احلالية 

عندما حل وصيفا لها مجموعته. 
ومتتلــــك كوريا اجلنوبيــــة أفضلية كبيرة 
أمام خصمتها التــــي فازت عليها مرة وحيدة 
كانت في نصف نهائي األلعاب اآلسوية 1994، 

مقابل 8 انتصارات كورية وتعادلني. 
والتقــــى الفريقان في مباراة حتديد املركز 
الثالــــث لنســــخة 2011 عندمــــا فــــازت كوريا 

اجلنوبية 3-2 في الدوحة.
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} ماالبو (غينيا  االستوائية) - انتزعت الكاميرون 
تعادال صعبا من مالي بنتيجة 1-1 في املباراة 
األولـــى للفريقني بـــكأس األمم األفريقية لكرة 
القـــدم  الثالثاء وذلك بفضـــل هدف امبرويس 
اويونغـــو قبـــل نهاية اللقـــاء الـــذي أقيم في 

ماالبو.
وســـجل اويونغو قبـــل ســـت دقائق على 
النهايـــة ليعادل الهدف الذي ســـجله ســـامبو 

ياتاباري في الشوط الثاني.
وتركـــت هـــذه النتائج، الفـــرق األربعة في 
املجموعـــة الرابعة برصيد نقطـــة واحدة لكل 

منها بعد تعادل كوت ديفوار مع غينيا 1-1.
وكانـــت بداية مالـــي جيدة بعد أن ســـدد 
بكاري ساكو كرة قوية أبعدها فابريس أوندوا 
حارس مرمى الكاميرون في الدقيقة العاشـــرة 

من اللقاء الذي أقيم على ستاد نويفو.
وعانت الكاميرون من صدمة مبكرة عندما 
أصيـــب العبها اينوه ايونغ ليحل محله فرانك 

كوم عقب 17 دقيقة.
ولم تســـتطع مالـــي احلفاظ علـــى تقدمها 
وســـيطر اويونغو على عرضيـــة راؤول لوي 
قبل أن يســـكن الكرة شباك احلارس صومايال 
دياكيتـــي ليمنـــح الكاميـــرون نقطـــة تعـــادل 

مستحقة.
وأبدى هنـــرى كاســـبرزاك، املديـــر الفني 
للمنتخـــب املالـــي، حزنه الشـــديد عقب تعادل 

فريقه مع نظيره الكاميروني.
وأكد كاسبرزاك أن فريقه كان األقرب للفوز 
وأهـــدر العديد من الفرص التي كان من املمكن 

أن تصبح فوزا بنتيجة كبيرة.
وقال ”قدم املنتخبان مباراة جيدة، خاصة 
املنتخـــب املالي الذي أبلى بالء حســـنًا وخلق 
الكثير من الفرص احلقيقية للتســـجيل، وكاد 
يخـــرج فائزا بعدد كبير من األهداف لوال تألق 
احلارس الكاميروني الـــذي أنقذ مرمى فريقه 

من أهداف كثيرة“.

وتابـــع ”أثبتـــت مالي أنها لـــن تكون لقمة 
سائغة ملنتخبات املجموعة رغم معدل األعمار 
الصغير لالعبني. أشكر املخضرم وقائد الفريق 
ســـيدو كيتا، فهو مثال لالعب الكبير، تعاهدنا 
علـــى أن ندافع عن ســـمعة منتخب مالي، وأن 
نظهـــر الوجـــه احلقيقي لـــه بعد النســـختني 

املاضيتني“.
في املقابل، أكد فولكـــر فينك، املدير الفني 
للمنتخب الكاميروني، أن فريقه كان محظوظا 
خلروجه بالتعادل بعـــد الفرص العديدة التي 

سنحت للمنتخب املالي.
وفـــي نفـــس املجموعـــة، ســـادت حالة من 
االستياء داخل صفوف ســـاحل العاج  بعدما 
تعـــادل الفريق بهـــدف مع غينيا فـــي املباراة 
التـــي جمعت بينهما مســـاء الثالثـــاء، ضمن 
مباريات اجلولـــة األولى للمجموعـــة الرابعة 
لبطولـــة كأس األمم األفريقية املقامة في غينيا 
االســـتوائية، حيث تقدم نابي باتارا للمنتخب 

الغيني، وتعادل سيدو دومبيا لألفيال.
وفقدت كوت ديفـــوار نقطتني ثمينتني في 
صـــراع التأهل لـــدور الثمانية فـــي املجموعة 
التي تضم منتخبات الكاميرون ومالي، وحّمل 
الفرنسي هيرفي رينارد، املدير الفني لألفيال، 
العبه جيرفينهو مسؤولية التعادل أمام غينيا 
بعدمـــا حصل الالعب علـــى بطاقة حمراء هي 
األولـــى في البطولـــة في الدقيقـــة 58 من عمر 

املباراة.
وقـــال ”رينارد“ إن الطرد أثر ســـلبيًا على 
القوة الهجومية للفريـــق، خاصة أن الالعبني 
لم يتوقعوا ظهـــور منتخب غينيا بهذه القوة، 
السيما أنه بادر بالتسجيل في الدقيقة 36 وهو 

ما أصاب الالعبني بالتوتر.
وأكـــد أن ما يقلـــل من مـــرارة التعادل هو 
أن الكاميـــرون تعادلـــت مع مالي، لتتســـاوى 
جميع الفـــرق في عدد النقاط، مشـــيرًا إلى أن 
مباراة األفيـــال املقررة مع مالي يوم الســـبت 
املقبل، ضمن مباريات اجلولة الثانية، ستشهد 
قتاًال على النقـــاط الثالث لالقتراب من التأهل 

لألدوار النهائية.
ورمبا تشـــعر غينيـــا بالندم علـــى ضياع 
فرصـــة التغلـــب على منافـــس أكثـــر ثقال إال 
أن النتيجة ســـتعزز من ثقتها بنفســـها عقب 
حتديهـــا لكافة التوقعـــات وتأهلها للنهائيات 

احلالية.

وبعـــد أن حتدت غينيا كافـــة آثار فيروس 
إيبوال القاتل الذي انتشـــر فـــي البالد والذي 
أجبرهـــا على لعب كافة مبارياتها املقررة على 
أرضهـــا في التصفيـــات علـــى أرض محايدة 
فاجأت غينيا منافســـتها كـــوت ديفوار بهدف 

ياتارا من هجمة رائعة. 

وأشاد الفرنسي ميشـــيل دوسويي، املدير 
الفنـــي لغينيا، باألداء الذي قدمه العبوه خالل 
املبـــاراة، معتبـــرا أن فريقـــه يســـعى لتفجير 
مفاجـــأة بالفوز علـــى الكاميرون فـــي املباراة 
التـــي ســـتجمع بينهما فـــي اجلولـــة املقبلة، 

العتالء قمة املجموعة الرابعة. للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

نسور قرطاج في موقعة نارية ضد الرصاصات النحاسية
[ الرأس األخضر يسعى لتفجير مفاجأة قارية ثانية في مواجهة الكونغو

} ابيبيــني (غينيا االســتوائية) - أسفرت نتائج 
اجلولة األولى من املجموعة الثانية عن تعادل 
تونس مع الـــرأس األخضر بهـــدف ملثله  كما 
انتهت مباراة زمبيا مع الكونغو الدميقراطية 

بالنتيجة ذاتها.
وتطالـــب اجلماهير التونســـية ووســـائل 
اإلعالم منتخب بالدها بتحسني مستواه الذي 
الح متواضعـــا في املبـــاراة األولى إذا ما أراد 
حتقيق الفوز على نظيره الزمبي وقطع خطوة 

كبيرة نحو التأهل إلى ربع النهائي.
ويســـعى املنتخـــب التونســـي فـــي هـــذه 
النهائيـــات إلى محو خيبة أمله في النســـخة 
األخيرة من البطولة في جنوب أفريقيا عندما 
خرج مـــن الدور األول بفوز علـــى اجلزائر -1 
صفر وخســـارة أمام ســـاحل العـــاج صفر3- 

وتعادل مع توغو بهدف ملثله.
وأحرز منتخب تونس اللقب األفريقي مرة 

واحدة على أرضه عام 2004.
ولـــم يكن منتخب تونـــس موفقا في بداية 
مشـــواره بـــكأس األمم األفريقية لكـــرة القدم 
ولذلك يدرك ضـــرورة تصحيح أخطائه عندما 
يواجه زمبيا في اجلولة الثانية من منافسات 

املجموعة الثانية في املسابقة غدا اخلميس.
وعانـــت تونس فـــي اجلولة األولـــى أمام 
 1-1 بالتعـــادل  وخرجـــت  األخضـــر  الـــرأس 
بعـــد أداء ضعيـــف فـــي الناحيتـــني الدفاعية 

والهجومية.
ورغم أسبقية التسجيل بدا الفريق ضعيفا 
في الناحية الهجومية وفاقدا القدرة على صنع 
اللعب كما خســـر أيضا ســـمعته كقوة دفاعية 
بعـــد أن وصـــل املنافس بســـهولة ملرماه وكاد 
يهز شـــباكه في أكثر من مرة لوال افتقاره لدقة 
اللمسة األخيرة وتألق احلارس أمين املثلوثي. 
واعترف البلجيكي جورج ليكنز مدرب تونس 
أن فريقـــه لم يقدم األداء املنتظـــر أمام الرأس 

األخضر وقال ”هناك أشـــياء إيجابية سنبني 
عليها قبل خوض املباراة الثانية“.

وقال فرجاني ساســـي العب وسط تونس 
”يـــدرك الالعبـــون جيدا األخطـــاء التي وقعوا 
فيهـــا أمـــام الـــرأس األخضر وســـنعمل على 
جتاوزهـــا ودعـــم النقـــاط اإليجابيـــة حلصد 
النقاط الثالث أمـــام زمبيا ودعم حظوظنا في 

التأهل“.
ومـــن املتوقع أن يجري ليكنز تغييرات في 
تشـــكيلة الفريق لزيادة القـــوة الهجومية بعد 
املعاناة الكبيرة في صناعة الفرص والوصول 
إلى مرمى الرأس األخضر في املباراة األولى.

وتأهل املنتخب التونســـي بقيـــادة مدربه 
البلجيكـــي جـــورج ليكنـــز إلـــى النهائيـــات 
األفريقية من مجموعة حديدية ضمت السنغال 
ومصر حاملة الرقم القياســـي في عدد األلقاب 
وبوتسوانا. وتصدرت تونس املجموعة بفارق 
نقطـــة واحـــدة أمام الســـنغال ومـــن دون أي 
خســـارة، بيد أن أداءها لـــم يكن مقنعا خاصة 
في املباريات األخيرة وحتديدا أمام بوتسوانا 

مـــا طرح عالمات اســـتفهام كثيـــرة حول دور 
املـــدرب البلجيكي الذي بات يدرك أكثر من أي 
وقت مضى أن أي تعثر قد يطيح به من اإلدارة 

الفنية لنسور قرطاج.
وتصطـــدم طموحات التونســـيني في هذه 
اجلولة برغبـــة زمبية قوية فـــي تدارك نصف 
العثـــرة فـــي اجلولـــة األولـــى أمـــام منتخب 

الكونغو.
وتســـعى زمبيـــا بدورها إلـــى محو خيبة 
أملهـــا في جنـــوب أفريقيا عندمـــا جردت من 
اللقب التاريخـــي بخروجها مـــن الدور األول 
بثالثة تعادالت مـــع إثيوبيا ونيجيريا البطلة 
بنتيجة واحدة 1-1 وبوركينا فاسو الوصيفة 

صفر-صفر.
وفقـــدت زامبيا الكثير مـــن بريقها برحيل 
مدربهـــا الفرنســـي هيرفيه رينـــار إلى فريق 
سوشو الفرنســـي ثم منتخب ســـاحل العاج، 

واعتزال قائدها األسطوري كريس كاتونغو.
وفي املباراة الثانية، يأمل الرأس األخضر 
الذي أقلق تونـــس في اجلولة األولى بتحقيق 

الفوز علـــى الكونغو الدميقراطية ســـعيا إلى 
تكرار إجنازه في البطولة السابقة.

وكان منتخب الرأس األخضر فجر مفاجأة 
من العيـــار الثقيل فـــي مشـــاركته األولى في 
تاريخه بالبطولة األفريقية حيث بلغ الدور ربع 
النهائـــي في جنوب أفريقيـــا، وهو يعول على 
ترســـانته احملترفة في البرتغال لقلب الطاولة 

مجددا وتكرار إجناز النسخة األخيرة.
بدورها  الدميقراطيـــة  الكونغـــو  وتعـــول 
على جناح أنديتها في مســـابقة دوري أبطال 
أفريقيـــا خاصـــة فيتـــا كلـــوب وصيـــف بطل 
النسخة األخيرة أمام وفاق سطيف اجلزائري، 
ومازميبـــي الذي خرج مـــن دور األربعة العام 

املاضي.
املـــدرب  الدميقراطيـــة  الكونغـــو  ويقـــود 
فلوران إيبينغ الذي قاد فيتا كلوب إلى نهائي 
دوري أبطال أفريقيا، ويبرز في صفوفه جنما 
كريســـتال باالس ووســـت بروميتـــش البيون 
االنكليزيني يانيك بوالســـي ويوسف مولومبو 

على التوالي.

المنتخب التونسي في مهمة محفوفة بالمخاطر لمحو خيبة الكان األخير

من المنتظر أن تشهد المجموعة الرابعة تنافسا شديدا في ظل تقارب المستويات

جولة تعادالت تعقد حسابات ساحل العاج والكاميرون

يخوض املنتخب التونسي اختبارا صعبا 
ــــــوم اخلميس ضمن  مع نظيره الزمبي الي
ــــــة من منافســــــات املجموعة  اجلولة الثاني
ــــــكأس األمم األفريقية لكرة القدم  الثانية ل
التي تســــــتضيفها غينيا االستوائية حتى 
ــــــل. وفي مباراة ثانية ضمن  8 فبراير املقب
املجموعة ذاتها، يلتقي الرأس األخضر مع 

الكونغو الدميقراطية.

◄ لم يتمكن أيمن البلبولي الحارس 
األول للمنتخب التونسي من 

استكمال التمرين الذي أجراه نسور 
قرطاج استعدادًا لمباراة الخميس 
ضد زامبيا في الجولة الثانية من 

منافسات المجموعة الثانية.

◄ قال قائد غانا أسامواه جيان 
إن منتخب بالده جاء إلى غينيا 
االستوائية لتحقيق التأهل عن 

مجموعة صعبة والذهاب ألبعد حد 
ممكن. ومن المنتظر أن يكون الالعب 

جاهزا للعب في قادم الجوالت.

◄ أكد مدرب منتخب الكاميرون 
فولكر فينكه أن مسيرة فريقه 

الكارثية في كأس العالم والخالفات 
بين نجوم فريقه أصبحت من 

الماضي.

◄ ذكر تقرير إخباري أن نادي 
توتنهام اإلنكليزي مستعد لدفع 

قرابة ثمانية ماليين يورو لنظيره 
سبورتنغ لشبونة البرتغالي من 

أجل التعاقد مع مهاجم المنتخب 
الجزائري إسالم سليماني خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية الحالية.

◄ نفى موسى سو العب المنتخب 
السنغالي لكرة القدم وجود مشاكل 

بينه و بين اإلطار الفني لمنتخبه 
بسبب عدم الدفع به منذ البداية في 
مواجهة غانا الماضية مؤكدا قدرة 

منتخب بالده على الوصول إلى 
الدور الثاني.

◄ أكد أحسن العب في مباراة 
الجزائر أمام جنوب إفريقيا، فوزي 

غالم أن منتخب بالده سيدخل 
مباراة غانا بوجه مغاير، مضيفا أن 

”الخضر“ سيضعون الفوز نصب 
أعينهم في المباراة الثانية لضمان 

الترشح للدور الثاني.

مالعب أفريقية 2015

برهنـــا  ومالـــي  غينيـــا  منتخبـــا 

بعيـــدا  الذهـــاب  نيتهمـــا  علـــى 

فـــي املســـابقة األفريقيـــة بعد 

املردود الجيد الذي أظهراه

◄
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر األخبار المتعلقة 
بأهم األحداث وتوقيت إجراء المقابالت في 

كأس أفريقيا لكرة القدم 2015 المتعلقة رياضة ار
تفي

متفرقات
◄ غاب الثالثي إسالم سليماني العب 
سبورتينغ البرتغالي وسفيان فيغولي، 
العب فالنسيا األسباني، ومهدي زفان، 

مدافع ليون الفرنسي، عن تدريبات املنتخب 
اجلزائري التي أجراها، أمس األربعاء، 

مبلعب أوياال، التي تبعد 60 كلم عن 
مونغومو، استعدادا ملباراته أمام غانا في 
كأس األمم األفريقية لكرة القدم. ويخضع 

سليماني الذي أحرز ثالث أهداف اجلزائر 
في االنتصار 3-1 في أولى مبارياته 

باملجموعة الثالثة للعالج من اإلصابة التي 
تلقاها على مستوى الكاحل في مباراة 

جنوب أفريقيا، والتي تغيب بسببها عن 
مران يوم أمس. كما تغيب فيغولي للراحة، 

بينما لم يشارك زفان بسبب معاناته من 
إصابة في القدم.

◄ اعتذر مهاجم روما اإليطالي، اإليفواري 
جيرفينيو أمس عن اعتدائه على نابي كيتا 

العب غينيا في املباراة التي جمعت الطرفني 
في دور املجموعات من كأس األمم األفريقية 

(كان 2015) والذي تسبب في طرده. وكان 
جيرفينيو قد فقد أعصابه حينما كانت 

غينيا متقدمة واعتدى على كيتا بضربه في 
وجهه دون كرة، األمر الذي تسبب في طرده.

وقال الالعب في حسابه على إحدى 
الشبكات االجتماعية ”أتقدم باعتذاري 
للشعب اإليفواري وزمالئي واجلماهير 

ومنظمي (كان) على هذا التصرف الغاضب 
الذي ال ميثلني والذي ال يوجد مكان له في 
كرة القدم“. ويواجه جيرفينيو في الوقت 

احلالي خطر فرض عقوبة قاسية عليه 
بسبب تصرفه في هذه املباراة التي متكن 

فيها منتخب ”األفيال“ من التعادل على 
الرغم من النقص العددي.

◄ عاد العب الوسط ساديو ماني للتدريب 
بشكل كامل مع السنغال  ليزيد من اآلمال 

في أن يصبح جاهزا خلوض املباراة املقبلة 
مع منتخب بالده في كأس األمم األفريقية 

لكرة القدم أمام جنوب أفريقيا. وأصيب 
ماني أثناء مشاركته مع ساوثامبتون 

الذي ينافس في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
الشهر املاضي، واستبعد رونالد كومان 

مدرب الفريق إالنكليزي مشاركة الالعب مع 
منتخب بالده في البطولة املقامة في غينيا 

االستوائية، إال أن السنغال أصرت على ضم 
الالعب لتشكيلتها التي تشمل 23 العبا على 

الرغم من عدم تعافيه بشكل كامل. ودخل 
والذي  الالعب البالغ من العمر 22 عاما – 
يعد من أبرز األسماء في مشوار السنغال 

بالتصفيات – لدائرة املنافسة على نيل 
مكان في تشكيلة الفريق ملواجهة جنوب 

أفريقيا في مونغومو غدا اجلمعة.
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-

-
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فرجاني ساسي:

ندرك األخطاء التي وقعنا 

فيها في المباراة األولى 

ونعمل على تجاوزها



} برليــن – احتج مرب لألرانـــب ألماني على 
طريقة حديث البابا عن األرانب في تصريحات 
له بشـــأن كثـــرة اإلنجاب، قائـــال: ”ربما يعرف 
البابـــا شـــيئا أو اثنين عن األخـــالق أو حتى 
تنظيـــم األســـرة، لكنـــه ال يعلم أول شـــيء عن 

األرانب!“. 
وقـــال إروين ليوفســـكي رئيـــس الجمعية 
المركزية لمربي األرانب األلمان، لوكالة األنباء 
األلمانية إنه يرغب في توضيح معلومات بشأن 
األرانب وميوالتها الجنسية، بغض النظر عما 

يقوله بابا الفاتيكان.

وكان البابـــا فرنســـيس األول قـــد صـــرح 
االثنين الماضي فـــي مؤتمر صحفي على متن 
الطائـــرة التي عادت به إلـــى روما من الفلبين، 
بحســـب ما نقلت عنه وكالـــة األنباء اإليطالية 
”انســـا“: إن الكاثوليك غير مطالبين باإلنجاب 
”مثل األرانب“، في أثنـــاء تناوله لقضية تنظيم 

األسرة.
وأضـــاف البابا أن ”بعض الناس يعتقدون 
أنه كي يكونوا كاثوليكيين صالحين عليهم أن 
يصيروا مثـــل األرانب“، وطالب بـــدال من ذلك 
بضرورة انتهاج ســـلوك ”األبوة المســـؤولة“. 

واســـتدعى بذاكرته أنه وبخ امرأة مؤخرا في 
إحـــدى الكنائس ألنهـــا تنتظر مولـــودا ثامنا 
بعد أن خضعـــت للوالدة القيصرية في ســـبع 

مناسبات.
في المقابل لم يرق تصريح البابا المرتجل 
بخصوص كيفية تكاثر األرانب ليوفسكي الذي 
قال إن ذلك التشـــبيه يســـلط الضوء على سوء 

فهم قائم منذ فترة طويلة بشأن األرانب.
وأوضـــح أنه ليـــس كل األرانب مشـــغولة 
بالتكاثر عازيا هذا السلوك فقط إلى الحيوانات 
البريـــة بشـــكل عام فيمـــا أكـــد أن الحيوانات 
األليفة تتكاثر تحت ظروف خاضعة للسيطرة.

لكن البابا تراجـــع نوعا ما عن تصريحاته 
أمس، حيث أشاد باألســـر كثيرة األطفال وقال 
فـــي المقابلـــة العامـــة األســـبوعية: ”إن رؤية 

الكثير من األســـر الكبيرة التي تستقبل مواليد 
جـــددا تمنـــح الطمأنينـــة واألمل، حيـــث أنها 
منحة حقيقية من الرب“. وقال فرنسيس :“لقد 
سمعت البعض يقولون إن األسر كثيرة األطفال 
وإنجاب عدد كبير من األطفال من أسباب الفقر. 
أعتقد أنه رأي ســـطحي“. وأوضح أن الســـبب 
الرئيسي للفقر هو النظام االقتصادي العالمي 
غير العادل الذي يعتبر األموال أهم من البشر، 

وليست األسر كبيرة العدد“.
وأتت تصريحات البابا تلك كأبرز دفاع منه 
عن سياســـات الكنيسة الكاثوليكية التي تمنع 

استخدام وسائل منع الحمل االصطناعية.
ويسمح للكاثوليك استخدام وسائل تنظيم 
النسل الطبيعية، ولكن ليس الواقي الذكري أو 

وسائل منع الحمل االصطناعية األخرى.
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مربي حيوانات يصحح للبابا معلومة بشأن تكاثر األرانب

} آلو أستاذ سعيد، معك رقية، مغربية 
مقيمة فـــي الديـــار اإليطاليـــة، وضمن 
الئحـــة أصدقائك على الفيســـبوك. هل 
تذكرنـــي؟ أريـــد أن أحييـــك فأنت كاتب 
ممتـــع وشـــجاع، ونحـــن كمغاربـــة في 
الخـــارج نعتبرك فخـــرا لبلدنا.. آمل أن 
ألتقي بـــك إن كنـــت ســـتزور إيطاليا.. 
أنا أحمـــل الجنســـية اإليطالية وأعمل 
في مؤسســـة كذا.. انفصلت عن زوجي 
اإليطالي ألنه أسلم ثم ارتّد عن اإلسالم..
الحقيقة أني ضبطته في أحد األيام.. 
أتدري ماذا ضبطته يفعل؟ ضبطته يفطر 
رمضان.. أشـــتاق لبلـــدي المغرب لكني 
ســـأبقى هنا.. أعاني من فشل كلوي، وال 
يخفى أن كلفة تصفية الدم باهظة جدا، 
لكن هنا بفضل النظام الصحي أستفيد 
مـــن حصص تصفيـــة الـــدم بالمجان.. 
هنـــا يتمتع الجميع بنظام قوي للتكافل 
والتضامـــن االجتماعـــي ال مثيل له في 
بلداننـــا العربيـــة.. أبنائي يســـتفيدون 
من تعليم مجانـــي متقدم ويضمن مبدأ 
تكافؤ الفرص.. وحتى أنا بوســـعي أن 
أطور مهاراتي فـــي كثير من المجاالت، 

فقط ”أختك“ كسولة بعض الشيء.
قلـــت مازحـــا : ربمـــا ألّن ”أختـــي“ 
مســـلمة! فأجابتني: والله أستاذي نحن 
المسلمين أحسن من النصارى واليهود 
في كثير من األمور، لكن الحياة هنا على 

العموم أفضل. 
قلـــت: وبم نفُضلهم يا رقية؟ أجابت: 
بالكثيـــر الكثير، لكن عمومـــا ليس هذا 
نقاشـــنا اآلن. أريد فقط أن أحييك وأشد 
علـــى يديك وأدعوك لتواصـــل كتاباتك، 
وقـــد قـــرأت كتابك كـــذا، ومقالـــك كذا، 
وجميـــل ما قلته فـــي كذا، وأنـــت تقدم 
نموذجـــا إلســـالم جميـــل نحتـــاج إليه 
ويفيدنا في تقديم صـــورة إيجابية عن 
ديننا. قلت لها: شـــكرا لك. ثم عدت إلى 
صفحتهـــا الرئيســـية على الفيســـبوك 
للتأكد من اإلســـم، فالحظت أن الصورة 
المرفقـــة هـــي المـــرأة ترتـــدي جلبابا 

مغربيا تقليديا.
 قلت: ال بأس، ففي الجلباب التقليدي 

شيء من الحياة (نعم، الحياة).
عموما اســـتمر إعجاب رقية ببعض 
ما أنشـــره علـــى الفيســـبوك إلى حدود 
أحداث ”شـــارلي“، ثم مـــاذا؟ بعد مرور 
يومين أو ثالثة عن االعتداءات اإلرهابية 
على ”شـــارلي إيبـــدو“، رّن الهاتف ذات 
مســـاء وكان الرقم مـــن إيطاليا. عرفتها 
من صوتها، كانـــت هي، رقية المغربية، 
لكـــن اللهجة بدت لي حـــادة هذه المرة: 
آلوا، آلو.. اســـمع ما سأقوله لك، اللعنة 
عليـــك يا ســـعيد، واللعنة علـــى كل من 
يتضامـــن مع الرســـامين الكفار (تقصد 
ضحايا العمـــل اإلرهابي)، واللعنة على 
كل من يوالـــي الكافرين علـــى إخواننا 
المســـلمين (تقصـــد منفـــذي العمليـــة 
اإلرهابية)، ونحن براء منك ومن أمثالك 

إلى يوم الدين.
أوشكت أن أسألها بكل هدوء: واآلن، 
هل ســـتتركين العـــالج المجاني طالما 
أنـــه ثمرة تضامن الكفار؟ أم أنك تأكلين 
غلتهم وتسبين ملتهم؟ غير أني فضلت 
فـــي األخير الصيغـــة التـــي أقولها في 
مثـــل هذه المواقف: شـــكرا على رحـابة 

صدرك. 

عن رقية املغربية

سعيد ناشيد

أثار تصريح البابا فرنســــــيس األول الذي ألقاه االثنني، بخصوص قضايا تنظيم األسرة 
ودعا فيه املســــــيحيني إلى عدم إجناب عــــــدد كبير من األطفال مثل األرانب، حفيظة رئيس 

جمعية تربية األرانب في أملانيا.

حصباح العرب ب

ق

فك شفرة لفائف البردي العتيقة

علماء يجمعون أتربة بلدان 

العالم لتحويلها إلى عقاقير

} بومبــي (إيطاليــا) – جنحـــت مجموعـــة من 
العلمـــاء أخيرا في فك شـــفرة لفائـــف البردي 
العتيقة التي حتولت إلى رماد عقب ثورة بركان 

جبل فيزوف بإيطاليا عام 79 ميالدي.
وأعلـــن العلماء، الثالثـــاء، أنهم متكنوا من 
حـــل لغز اســـتمر قرونـــا، وذلك بعـــد أن فكوا، 
باالســـتعانة بتقنيـــات متطـــورة من األشـــعة 
السينية، شفرة بعض ما كتب على هذه اللفائف 
احملترقـــة والتي كانت موجـــودة في مكتبة في 
فيـــال مبدينة هركوالنيوم العتيقـــة، التي كانت 

تطل على خليج نابولي بإيطاليا.
وهذه املكتبة جزء مما يســـمى فيال البردي، 
التـــي يعتقـــد أنها كانـــت تخص والـــد زوجة 
يوليوس قيصر. وأدت ثـــورة البركان إلى دفن 
مدينـــة هركوالنيوم إلى جانـــب مدينة بومبي. 

وأسفر انفجار الغازات البركانية الساخنة عن 
احتراق هذه اللفائف، لتصبح في نهاية املطاف 

كجذوع األشجار احملترقة.  
هـــذه  مـــن   1800 نحـــو  اســـتخراج  ومت 
اللفائف الهشـــة خالل اخلمســـينات من القرن 
18. ويتشـــابه إلـــى حـــد كبيـــر تركيـــب أوراق 
البردي احملترقة وحبر الفحم النباتي األســـود 
املستخدم في كتابتها، مما يجعل من الصعوبة 
التعـــرف على الكتابـــة حتى باســـتخدام أكثر 
وسائل املســـح الضوئي تطورا. إال أن العلماء 
اســـتعانوا بتقنيات تشـــبه األشـــعة املقطعية 
بالكمبيوتر، لفك شفرة الكتابة فيما تظل أوراق 
البردي ملفوفة. ووجدوا أن اللغة املســـتخدمة 
هي اإلغريقية القدميـــة. ويأملون في أنها رمبا 

حتتوي على أعمال قدمية شهيرة مفقودة.

} نيويــورك – بعـــد حصولهـــا على 
جائـــزة أفضل ممثلة التـــي تمنحها 
جمعية نقاد لندن الخميس الماضي، 
تم تكريم النجمة األميركية جوليان 
مور في حفل“ســـالوت“ الذي نظمه 
الصور  فنـــون  أكاديميـــة  متحـــف 
المتحركـــة فـــي دورتـــه الســـنوية 
التاســـعة والعشرين أمس األول في 

نيويورك.
وتم تكريم مور من قبل المتحف 
نظرا لكونها واحدة من أكثر الممثلين 
الموهوبين العامليـــن اليوم، وخلقت 
الكثير مـــن تجـــارب األداء القوية في 

السينما والتلفزيون.
ويأتـــي هـــذا التكريم فـــي خضم 
االستعدادات الحثيثة لحفل األوسكار 
التي أصبحت مور من أبرز المرشحين 
للفوز بإحدى جوائـــزه التي لم تنلها 

رغم ترشيحها أربع مرات.
األميركيـــة،  الممثلـــة  وكانـــت 
البالغـــة من العمر 54 عامـــا، قد فازت 
أفضل  بجائـــزة  الماضـــي  األســـبوع 
ممثلة عن دورها كأســـتاذة تشـــخص 
إصابتهـــا بمرض الزهايمـــر في فيلم 
"مازلـــت آليـــس" المقتبس عـــن رواية 
اختصاصية أمراض الجهاز العصبي 

ليزا غينوفا.
كما فازت منذ أســـبوعين بجائزة 
غولدن غلـــوب ألفضل ممثلة عن نفس 
الدور وهـــو ما يجعلهـــا األوفر حظا 
للفوز باألوسكار الذي  تنافسها عليه 
هذا العام، الفرنســـية ماريون كوتيار، 
بايـــك  روزامونـــد  والبريطانيتـــان 
وفيليســـيتي جونـــز، ومواطنتها ريز 

ويذرسبون.
وحضرت جوليان في الحفل برفقة 
وابنيهما  فروندليـــش  بـــارت  زوجها 

ليف وكاليب.
وتعلن أســـماء الفائزين بأوسكار 

2015 مساء يوم 22 فبراير المقبل.

} أركنسو – أصدرت المحكمة العليا األميركية 
الثالثـــاء، حكمـــا أجـــازت فيه لســـجين بوالية 
أركنســـو أن يطيل لحيتـــه 1.3 ســـنتمتر وفقا 

لمعتقداته اإلسالمية.
وتابع األميركيون عن كثـــب قرار المحكمة 
المتعلـــق بالحريـــات الدينيـــة والذي أســـقط 
سياســـة إحدى الواليات بمنع إطالة اللحى في 
سجونها. وصوت القضاة التسعة في المحكمة 
باإلجماع في قضية رفعها الســـجين غريغوري 
هولت على والية أركنسو، برفض تبرير الوالية 

قانونهـــا باألســـباب األمنية. وكتـــب القاضي 
صمويل أليتو في حيثيات الحكم أن ســـلطات 
الوالية تفتش الثياب والشعر ولم تعط أي سبب 
مقنع يمنعها من تفتيش اللحية. وأضاف ألتو 
أن ”مصلحة الســـجن في مكافحـــة التهريب لم 
تســـند بالحجج المقنعة سبب رفضها للمتقدم 

بالدعوى بأن يطيل لحيته 1.3 سنتمتر“.
وقـــال محامو هولت إن أكثـــر من 40 والية 
والحكومة االتحادية تســـمح للسجناء بإطالة 

لحاهم إلى الحد المذكور.

} عارضة األزياء كارا ديليفين تلتقط صورة ســـيلفي مع إحـــدى المعجبات خالل تواجدها في 
متجر ”سيلفريدج“ في العاصمة البريطانية لندن.

تكريم جوليان مور 

يزيد من حظوظها 

لنيل األوسكار

محكمة أميركية تجيز للسجناء المسلمين إطالة لحاهم

بضرورة انيقوله بابا الفاتيكان.
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} نيويــورك – دفعت اكتشـــافات حديثة حول 
إمكانيـــة وجود مضـــادات حيوية فـــي التربة 
علمـــاء أميركيون إلى دعوة ســـكان العالم، إلى 
املشـــاركة في حملة للتنقيب عن مركبات التربة 

في األرض، لتحويلها إلى عقاقير دوائية.
وأطلق فريق بجامعـــة ”روكفلر“ األميركية، 
موقعا إلكترونيا ســـمي ”عقاقيـــر من الوحل“ 
لتلقي إســـهامات ســـكان األرض، في احلصول 
على عينات من شواطئ وغابات وصحارى في 
شتى أرجاء قارات العالم، لتحليلها وحتويلها 

إلى مضادات حيوية جديدة.
وأعرب البروفســـور، شني برادي، وزمالؤه 
باجلامعة، عن رغبتهم في احلصول على مئات 
اآلالف من العينـــات، من بعض األماكن الفريدة 
التـــي قد حتتوي تربتها علـــى بعض املكونات 
املهمـــة لصنـــع األدوية، مثل الكهـــوف واجلزر 
وينابيع املياه الســـاخنة، بحســـب ما نشـــرته 

العلمية، أمس األربعاء. دورية  ”نيتشر“ 
وطلب الباحثون مـــن املتطوعني، احلصول 
على بضع مالعق صغيرة من التربة، وإرسالها 

باجلامعة لتحليلها. إلى مختبر ”برادي“ 
وتوصل العلماء إلـــى نتائج واعدة من بني 
185 عينـــة من التربـــة مت احلصول عليها حتى 
اآلن، لكنهـــم فـــي حاجة إلى مســـاعدة من أجل 

احلصول على عينات أخرى.
 وتوصـــل برادي وزمالؤه إلـــى مركبات قد 
متثل مشتقات أفضل لعقاقير موجودة بالفعل، 
فعن طريق عينة مستخرجة من ينبوع ماء ساخن 
في نيومكســـيكو، توصل العلمـــاء إلى مركبات 
شبيهة باملركبات التي تنتج ”إيبوكسمايسني“، 
وهو جزيء طبيعي يستخدم كنقطة بداية لعدد 

من عقاقير السرطان. 
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