
} بــريوت – دخل لبنان أمـــس مرحلة اخلطر 
الـــذي بـــات يهـــّدد تركيبـــة البلـــد وكيانه من 
أساســـهما، بعـــد شـــّن ”حـــزب اللـــه“ عملية 
عسكرية استهدفت قافلة إسرائيلية في منطقة 
مزارع شبعا، وأّدت العملية إلى مقتل جنديني 

إسرائيليني.
اســـتهداف  علـــى  رّدا  العمليـــة  وجـــاءت 
إســـرائيل في اجلـــوالن الســـوري احملتل قبل 
أسبوع مجموعة من عناصر احلزب وقيادييه 

وضابط إيراني كبير في احلرس الثوري.
وقتل جنديان إســـرائيليان وأصيب سبعة 
آخـــرون فـــي هجوم شـــنه حـــزب اللـــه أمس 
على قافلة عســـكرية إســـرائيلية عند احلدود 
اللبنانية اإلسرائيلية، بحسب بيان صادر عن 

اجليش اإلسرائيلي.
وكان حـــزب اللـــه تبنى في بيـــان الهجوم 
على القافلة العسكرية اإلسرائيلية في منطقة 

مزارع شبعا بالقرب من احلدود مع لبنان.
ودعا وزير اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان إلى الرد بقوة، وكتب في تغريدة على 
حســـابه على تويتـــر ”أعتقـــد أن علينا تغيير 
املقاربـــة التـــي تتبعها إســـرائيل حتى اليوم، 
والـــرد على إطـــالق الصواريـــخ (…) بطريقة 

قاسية للغاية وغير متناسبة“.
واعتبرت مصادر سياســـية لبنانية أن ما 
قام به ”حزب الله“ انطالقا من لبنان مبثابة رّد 
على عملية إســـرائيلية كان مسرحها األراضي 
الســـورية. وقالـــت إن ذلك ســـيحرج احلكومة 
اللبنانيـــة إلى حد كبير نظرا إلى أنه يكشـــف 
عجزها عن ممارســـة ســـيادتها على أراضيها 

رغم دعم املجتمع الدولي لها.
وأضافـــت هذه املصـــادر أن الدعم الدولي 
للبنـــان يتمّثل في القرار رقم 1701 الصادر عن 
مجلس األمن التابع لـــألمم املتحدة الذي عزز 
القـــوة الدولية في جنوب لبنان في صيف عام 

2006 رافعا عددها إلى نحو 15 ألف عنصر.
وعكس مـــدى خطورة الوضع في لبنان رّد 
فعـــل رئيس مجلس الوزراء ّمتام ســـالم الذي 
ســـارع إلى تأكيد التمّســـك بالقرار 1701 الذي 

جعل لبنان ينعم بهدوء استمر تسع سنوات.
ورأت املصـــادر السياســـية اللبنانيـــة أّن 
”حزب اللـــه“، الـــذي أراد االنتقام مـــن اغتيال 
إسرائيل قياديني له كانوا رفقة ضابط إيراني 
فـــي اجلوالن، عبر احلـــدود اللبنانيـــة، أدخل 
البلد في مرحلة جديدة حتّول أرض لبنان إلى 

ساحة صراع بني إيران وإسرائيل.
وأضافت املصادر نفسها أّن ذلك معناه أن 
لبنان صار امتدادا ملا يدور في ســـوريا حيث 
يســـعى النظام القائم إلى تصديـــر أزمته إلى 
خارج أراضيه بكّل الوســـائل املتاحة مشـــيرة 

إلى تساؤالت عدة باتت مطروحة اآلن.
وفـــي مقّدمـــة هذه التســـاؤالت مـــاذا كان 
في اجلوالن  يفعل القياديون في ”حـــزب الله“ 

مـــع ضابـــط إيراني رفيـــع املســـتوى؟ وملاذا 
قّررت إســـرائيل اغتيال هذه املجموعة في هذا 

التوقيت بالذات، في األسبوع املاضي؟
وأبدت األوســـاط اللبنانيـــة مخاوفها من 
تصعيد كبيـــر تلجأ إليه إســـرائيل وذلك قبل 
أســـابيع قليلة مـــن االنتخابـــات العامة فيها 
وذلك في مرحلـــة تفتح األبواب أمام كّل أنواع 

املزايدات.
والحظت أن العملية التـــي قام بها ”حزب 
بناء على طلـــب إيراني واضح تأتي في  الله“ 
وقـــت يعانـــي فيه البلـــد من فراغ في رئاســـة 

اجلمهورية مستمر منذ مايو املاضي.
األمنـــي  الوضـــع  يـــزداد  أّن  ورجحـــت 
والسياســـي ســـوءا في لبنـــان في ظـــّل حال 

االحتقان السّنيـ  الشيعي والضياع املسيحي.
وأبدت هذه األوســـاط تخّوفا من أن يؤدي 
االحتقـــان إلى تهديـــد وضع احلكومـــة التي 
تعانـــي أصال مـــن التجاذبـــات الداخلية التي 
تسّبب فيها تورط حزب الله في احلرب الدائرة 
داخل ســـوريا واحلال الســـائدة فـــي مناطق 
حدودية مع ســـوريا تدور فيها اشتباكات بني 
اجليـــش اللبناني ومســـّلحني مـــن املعارضة 

السورية ينتمون إلى مجموعات متطّرفة.
وخلصت إلـــى أن لبنان الذي يعاني حاليا 
حاال من الضعف في تركيبته الداخلية لم تكن 
التي  تنقصـــه العملية األخيرة لـ“حـــزب الله“ 
تعنـــي أّن احلزب، الذي هو فصيل إيراني، زّج 

البلد في آتون صراع هو في غنى عنه.

الدفـــاع  وزارة  حصـــر  رغـــم   – واشــنطن   {
األميركيـــة (بنتاغون) االتصاالت بني الواليات 
الشـــيعية داخل  وجماعـــة احلوثيني  املتحدة 
إطـــار سياســـي ال يتضمن تبـــادل املعلومات 
إن  قالـــت  مصـــادر  أن  إال  االســـتخباراتية، 
الواليـــات املتحـــدة باتت مضطـــرة إلى تبادل 
املعلومـــات بخصوص ضرباتهـــا على تنظيم 
القاعدة بعد ســـيطرة ”أنصـــار الله“ على كافة 

أجهزة األمن واالستخبارات في صنعاء.
وقالت املصـــادر إن تنحي الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي واستقالة حكومة خالد 
بحاح اخلميس املاضي أثارا شـــعورا بالقلق 
بني أروقة اإلدارة األميركية حول سياستها في 
احلرب ضد تنظيم القاعدة التي مازالت حتتل 

رأس قائمة األولويات األميركية.
إلـــى  الدفـــاع األميركيـــة  وأحملـــت وزارة 
وجـــود اتصاالت مع ميليشـــيا أنصار الله في 
اليمن، في وقت ما تزال األوضاع السياســـية 
اليمنية تشهد عدم استقرار منذ حدوث الفراغ 

الدستوري في السلطة.
وأكـــد املتحـــدث باســـم البنتاغـــون جون 
كيربي، في مؤمتر صحفي من واشـــنطن، أنه 
”مـــن الدقـــة أن نقول إن احلوثيني كمشـــاركني 
في هذه األحداث سوف يكون لديهم بكل تأكيد 
مبـــرر للحديث مع شـــركاء دوليـــني واملجتمع 
الدولـــي عـــن نواياهـــم وعمـــا سيســـفر عنه 

الوضع“.
وأضـــاف أنـــه ”بســـبب عـــدم الوضـــوح 
السياســـي، فمن املنصف القول إن مسؤولني 
حكوميـــني أميركيني على اتصـــال مع أطراف 
مختلفة في اليمن، بخصوص ما ميكن وصفه 

بالوضع السياسي غير املستقر واملعقد“.
لكن كيربي أصر على أنه ”ال توجد مشاركة 
في املعلومات االســـتخباراتية مع احلوثيني. 

ليس هناك اتفاق رسمي على فعل ذلك“.
وجاءت تصريحات كيربـــي متناقضة إلى 
حد بعيـــد مع تقارير أميركية أشـــارت إلى ما 
أكده املســـؤول الســـابق في وكالة املخابرات 
املركزية األميركية ”ســـي أي إيه“ مايكل فيكرز 
الذي قال إنـــه على الرغم من عدم االســـتقرار 
السياسي الذي يشـــهده اليمن، فإن ”الواليات 
املتحـــدة طـــورت عالقـــات اســـتخباراتية مع 
احلوثيني خالل األشهر القليلة املاضية حفاظا 
علـــى اســـتمرارية عملياتها العســـكرية ضد 

تنظيم القاعدة“.

وتســـيطر مخاوف داخل الواليات املتحدة 
مـــن انهيـــار األجهـــزة األمنيـــة واحلكوميـــة 
اليمنية، ويرى مســـؤولون في البيت األبيض 
أن حدوث ذلك سيمنح تنظيم القاعدة مساحة 
أكبـــر للحركة قد تســـمح له بالقيـــام بعمليات 
مماثلة لتلك التي اســـتهدفت صحيفة شارلي 
إيبدو الفرنسية الساخرة في 7 يناير اجلاري.
ولم يكن من املتوقع في السابق أن تتعامل 
واشنطن بطريقة مباشـــرة مع احلوثيني، لكن 
التقـــارب مـــع إيران أعـــاد ترتيـــب األولويات 

األميركية برمتها في املنطقة.
ويقـــول مراقبون إنه ال يوجد أي شـــك في 
أن الواليـــات املتحـــدة تتعاون اســـتراتيجيا 
مـــع إيران، الداعم الرئيســـي للحوثيني، لقتال 
تنظيم الدولة اإلســـالمية املتشـــدد في كل من 
العراق وســـوريا، وهو ما ال ميكن اســـتبعاده 

أيضا في اليمن.
وأضـــاف املراقبـــون أن واشـــنطن تتحرك 
بحذر شـــديد فـــي تعاملها مـــع القضايا التي 
تهـــم اإليرانيني في املنطقة خشـــية تأثير ذلك 
علـــى محادثات امللف النـــووي، وال يبدو أنها 
كانت تولي اهتماما كافيا لوجهة نظر حلفائها 

التقليديني في املنطقة.
وعندمـــا أدلى فيكرز، الذي يشـــغل منصب 
مســـاعد وزير الدفاع لشـــؤون االستخبارات، 
بهذه التصريحـــات الصادمة حللفاء الواليات 
املتحدة، كان يتحدث إلى مجلس حلف شـــمال 

األطلسي في واشنطن.
وقـــال فيكـــرز إن التعـــاون األميركـــي مع 
احلوثيـــني في مجال جمع وتبـــادل املعلومات 
هـــو ”االفتـــراض األكثر أمانا“ فـــي ظل تعقيد 

املشهد احلالي في اليمن.
وتعمـــق تصريحـــات فيكـــرز االعتقاد بأن 
الواليـــات املتحدة ماضية فـــي التحول الكبير 
الذي تشهده سياســـاتها جتاه منطقة الشرق 
األوسط، إذ لطاملا شـــكلت جماعة احلوثي في 
املاضي كيانا معاديا ملصالح الواليات املتحدة.
ويبـــدو أن واشـــنطن كانت مجبـــرة على 
التعاطـــي مع احلوثيني بعـــد أن ذكرت تقارير 
أنهم متكنوا من بسط سيطرتهم على األجهزة 
األمنية التي كانت مكلفة بالتنســـيق مع ســـي 
أي ايه وقيادة العمليات املشـــتركة الستهداف 

عناصر القاعدة بطائرات دون طيار.
لكن فيكـــرز اختار التراجع عن تصريحاته 
الحقـــا فـــي رســـالة إلكترونية تلقتهـــا مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“، مؤكدا أنـــه ”ال يوجد أي 
تنســـيق اســـتخباراتي مع احلوثيـــني. تبادل 
املعلومـــات مع أي جهة خارجيـــة يتطلب أوال 
التوقيـــع علـــى اتفاقات رســـمية مـــع اإلدارة 
(األميركية)، كذلك االتفـــاق الذي ما زال قائما 

مع احلكومة اليمنية“.
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} لندن – أعلن علماء موريتانيون انســـحابهم 
من االحتـــاد العاملـــي لعلماء املســـلمني الذي 
يرأســـه يوســـف القرضـــاوي وميثـــل واجهة 

لإلخوان.
املوريتانيني  العلمـــاء  انســـحاب  ويأتـــي 
ليجعل احتاد القرضاوي على أبواب التشظي 
بعد أن خرج من مجال حتركه الديني إلى لعب 
أدوار سياســـية زادت في إشـــعال الفتنة بني 
املسلمني وإشعال احلريق بينهم، كما جاء في 

بيان العلماء املنسحبني.
وتشـــكل احتاد علماء املســـلمني برئاســـة 
الشيخ يوســـف القرضاوي، قطري اجلنسية، 
مصري األصل، في لندن عام 2004، وكانت تلك 
مفارقـــة أن يدعو القرضاوي، في خطبه وكتبه 

إلى معـــاداة العلمانية والغـــرب بينما ال يجد 
مكانا لتأسيس احتاده إال في لندن.

وجمـــع القرضـــاوي في احتـــاده وجوها 
إخوانية وســـرورية من السعودية ومن مصر 
وغيرهما، حتى صار االحتاد، ومركزه الدوحة، 

نقطة انطالق التنظيم الدولي اإلخواني.
وإلـــى جانـــب الوجـــوه السياســـية عمد 
االحتاد إلى تطعيم صفوفه بوجوه دينية، من 
مختلف البلدان، وضم إليه وجها من الشيعة، 
في محاولة إلظهار نفســـه كفضاء جامع للدول 

اإلسالمية.
يشـــار إلى أن االحتاد، الذي ال يفوت أمينه 
العـــام العراقـــي واحلاصـــل على اجلنســـية 
القطرية، الشيخ علي قرداغي، فرصة إال ونزهه 
فيها من السياســـة، يكاد نشاطه يقتصر على 
املواقف السياســـية، بداية من محاولة توجيه 
ثورات الربيع العربـــي، والتركيز املكثف على 

مصر في ظل سلطة اإلخوان املسلمني.
وبعدها لم يدخر االحتاد جهدا وال مناسبة 
إال واســـتغلها ضد الدولة املصرية بعد تظاهر 

الشـــعب الذي وضع حدا لســـلطة اإلخوان في 
يونيو 2013، ناهيك عن الفتاوى التي يصدرها 
القرضـــاوي بـــني فتـــرة وأخرى ضـــد داعمي 

التظاهرات الشعبية في مصر.
وعمل القرضاوي ما في وســـعه على جعل 
االحتاد صوت اإلخوان ومنفذ خططهم، حيث 
دعا أخيرا املصريني إلى التظاهر واســـتهداف 
قوات األمن في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، 
متحديا قرارا خليجيا جماعيا بوقف احلمالت 
على مصر وخارقا أحد أبرز شروط املصاحلة 

اخلليجية التي تبنتها قطر.
وأشار مراقبون إلى إهمال االحتاد للجانب 
العلمـــي االجتهادي، وتخليـــه عن دعم خطاب 
التســـامح واملوعظة احلسنة في مؤمتراته، ثم 
التحرك كحزب سياسي فجر اخلالفات داخله.

وقبـــل فترة انســـحب الشـــيخ املوريتاني 
ه من االحتـــاد، وكان أحد أبرز  عبدالله بـــن بيَّ
رمـــوزه، وذلك على خلفية خـــروج االحتاد عن 
الدور الديني وتركيزه على النشاط السياسي، 

ويتضح ذلك من نص االستقالة نفسه.

وجاء في اســـتقالة بن بيـــه ”وبعد، فإنني 
أجد من املناســـب أن أحيط فضيلتكم علما بأن 
ظروفي اخلاصة والدور املتواضع الذي أحاول 
القيام به في ســـبيل اإلصالح واملصاحلة مما 
يقتضـــي خطابـــا ال يتـــالءم مـــع موقعي في 
االحتاد العاملي لعلماء املســـلمني. وبناء عليه 
فإنني قررت االستقالة من وظائفي في االحتاد 
راجيا إبالغ الرئيس املوقـــر وأعضاء مجلس 

األمناء احملترمني بهذا القرار“.
ه من أجل  وَمن يتابع نشاط الشـــيخ بن بيَّ
املصاحلة وضد التشدد الديني واإلرهاب يفهم 
مغـــزى اســـتقالته، وعبارتـــه املوجهة لألمني 
العـــام لالحتاد الشـــيخ علي قرداغـــي: ”الدور 
املتواضـــع الـــذي أحاول القيام به في ســـبيل 
اإلصـــالح واملصاحلة مما يقتضـــي خطابا ال 

يتالءم مع موقعي في االحتاد“.
ولم يتوقف األمر عند هذا احلد، بل أخذت 
االنسحابات تتوالى، من ِقبل علماء الدين غير 
السياســـيني على وجه اخلصـــوص، فمؤخرا 
التحـــق علمـــاء أعضـــاء في االحتـــاد مبوقف 

الشـــيخ بن بيه، وأعربوا عن عدم انســـجامهم 
مع التحرك السياســـي لالحتـــاد، الذي يغذي 

الفنت الدينية والطائفية في أكثر من مكان.
وكان مـــن بـــني املوقعـــني علـــى عريضـــة 
املوريتانيون  العلمـــاء  اجلماعية  االنســـحاب 
اآلتيـــة أســـماؤهم: محمد املختار ولـــد امباله 
رئيـــس املجلـــس األعلـــى للفتـــوى واملظالم، 
والشـــيخ عثمان ولد الشيخ أبو املعالي رئيس 
حزب الفضيلة، واألســـتاذ أبوبكـــر ولد أحمد 
رئيس جائزة شـــنقيط، والقاضي عبدالله ولد 

اعل سالم رئيس املجلس الدستوري سابقا.
ويؤكـــــد املتابعــــون للصراعـــات اخلفية 
داخل االحتاد أن هذه االنســـحابـات لن تكون 

األخيرة.
وتســـاءل املتابعون: ما هو مصير االحتاد  
وهو اآلن ينشـــط من قطـــر، وضمن توجهاتها 
السياســـية، ومـــاذا لو توصلـــت الدوحة إلى 
مصاحلة ليســـت فيهـــا رجعة مـــع العواصم 
املختلفـــة معها، ومنها القاهـــرة، واألخيرة قد 

وضعت القرضاوي على قائمة املطلوبني.

انسحابات جديدة في اتحاد القرضاوي رفضا لخروجه من المجال الديني إلى السياسي
[ علماء مسلمون يتهمون االتحاد بإذكاء الفتن وإشعال الحرائق [ مراقبون: هذه االستقاالت لن تكون األخيرة

[ حرب إسرائيلية إيرانية بأجساد لبنانية
[ تصريحات أميركية متناقضة حول التعاون االستخباري

حزب الله يضع لبنان في دائرة الخطر

الشيخ عبدالله بن بيه

االتحاد ال يتالءم 

مع جهود اإلصالح 

واملصالحة

مايكل فيكرز

طورنا عالقات 

استخباراتية مع الحوثيني 

خالل األشهر األخيرة

} عربات إســـرائيلية محترقة بنيران صواريخ حزب الله تنبئ باشتعال حريق قد ال يكون احلزب 
على استعداد ملواجهته.
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ريم بن رجب

} تونــس - أكد الرئيـــس اجلزائري عبدالعزيز 
التجريبيـــة  احلفـــر  عمليـــات  أن  بوتفليقـــة، 
الســـتخراج الغـــاز الصخري فـــي منطقة عني 

صالح ستنتهي في القريب العاجل.
وأوضح بوتفليقة، خالل ترؤســـه مجلســـا 
وزاريا حول التنمية في اجلنوب، أن اســـتغالل 
الغاز الصخـــرى ليس واردا في الوقت الراهن، 
واصفا مـــا حصل من احتجاجات واضطرابات 
فـــي مناطق اجلنـــوب بأنه مجّرد ”ســـوء فهم“ 
باعتبـــار أن عمليـــات احلفر احلاليـــة تصّنف 
ضمن التجارب األولية ولم يتّم تفعيلها بشـــكل 

رسمي.
وأكـــد الرئيس اجلزائري أنه ”في حال تبني 
أن استغالل هذه املوارد الوطنية من احملروقات 
يعّد ضـــرورة ملحـــة لتحقيق األمـــن الطاقوي 
للبلد، فإنـــه يتعني على احلكومة الســـهر على 
حماية صحة املواطنني واحلفاظ على البيئة“.

ودعا في هذا الســـياق، إلى تنظيم نقاشات 
”نزيهة“ وموّســـعة مبشـــاركة كفـــاءات وطنية 
وممثلـــني عن املجتمع املدنـــي لتقدمي املزيد من 
املعطيات حـــول واقع ورهانات احملروقات غير 
التقليديـــة التي تعتبـــر على حّد قولـــه ”ثروة 

جديدة للجزائر“.
وحتتل اجلزائر املرتبـــة الثالثة عامليا بعد 
الصني واألرجنتني من حيـــث احتياطات الغاز 
الصخـــري التي تبلغ، حســـب تقاريـــر دولية، 

19.800 مليار متر مكعب.
باجلنـــوب  عديـــدة  محافظـــات  وتعيـــش 
اجلزائري على وقع احتجاجات واســـعة لوقف 
اســـتغالل الغاز الصخري وللتنديد بالتهميش 
لســـكان  احلكومي الـــذي ُوصـــف بـ“املمنهج“ 

اجلنوب.
ويتخـــوف احملتجـــون من تأثير اســـتغالل 
الغـــاز الصخـــري فـــي املنطقـــة علـــى البيئـــة 
والزراعـــة وعلى املياه اجلوفية، ومن انتشـــار 

مرض الســـرطان، بفعل املواد الكيميائية التي 
تستعمل عادة في استخراج هذه الطاقة.

وحاولت السلطات مرارا امتصاص غضب 
ســـكان اجلنـــوب الـــّذي حتول إلـــى مواجهات 
مباشـــرة مع وحـــدات األمن، عبـــر تنّقل بعض 
املسؤولني احلكومّيني والوزراء على عني املكان 
لاللتقاء باملواطنني ورصد تشـــكياتهم املتعلقة 
أساسا بالشـــغل والسكن والصحة واخلدمات، 

إّال أن جميع احملاوالت باءت بالفشل.
وفـــي نفس الســـياق، أكد قاســـة عيســـى، 
الناطق الرسمي باســـم القيادة املوحدة حلزب 
جبهـــة التحرير الوطني (احلـــزب احلاكم)، في 
تصريحـــات لـ“العرب“، أن مشـــروع اســـتغالل 
الغـــاز الصخـــري أّدى إلى تعميـــق األزمة في 
اجلنوب وإلـــى تأجيج األوضـــاع، موضحا أن 
مخـــاوف الســـكان مشـــروعة باعتبـــار أنهم ال 
ميلكون املعطيات الكافيـــة واملعلومات الدقيقة 

حول هذا املشروع.
وأشار إلى أن املناطق التي يوجد بها الغاز 
الصخـــري بعيدة عن التجمعات الســـكنية وال 
ميكن بأي حـــال من األحـــوال اإلضرار بصحة 

املواطنني أو تعريضهم للخطر.
ووصـــف محّدثنـــا قرار بوتفليقـــة بتجميد 
هذا املشـــروع مؤقتـــا إلى حني ثبـــات فاعليته 
بـ“الصائب“، نافيا أن يكون قرارا ترقيعيا هدفه 

احتواء االحتجاجات ال غير.
وحّمل الرئيـــس اجلزائري بشـــكل ضمني 
احلكومة مسؤولية اندالع االحتجاجات بسبب 
عمليـــات االستكشـــاف في عني صالـــح، حيث 
عاتبها على عدم تقدمي شـــروحات كافية للرأي 
العـــام ودعاها إلى توســـيع عملية حتســـيس 

املواطنني حول هذا املوضوع.
وهو نفس املوقف الـــذي تتبناه املعارضة، 
حيث اعتبر العديد من القيادّيني السياسّيني أن 
عجز احلكومة عن تقدير املطالب املرفوعة خالل 
االحتجاجات الغاضبة بجنوب البالد لألسبوع 
الرابع على التوالي، ســـاهم بشـــكل مباشر في 

تأجيج األوضاع.
وأبانت الفوضى واملظاهرات احلاشدة ضّد 
مشـــروع اســـتخراج الغاز الصخري عن حالة 
احتقان حـــاّدة داخل أجنحة الســـلطة لتتحّول 
أزمة اجلنـــوب إلى مطّية لتصفية احلســـابات 

بني الفرقاء.

فقـــد وّجه عمار ســـعداني أمـــني عام جبهة 
التحريـــر اجلزائريـــة اتهامـــات بالفشـــل فـــي 
احتـــواء احتجاجـــات عني صالـــح وغيرها من 

املدن لرئيس الوزراء عبداملالك سالل.
ويـــرى مراقبـــون أن انتقـــادات ســـعداني 
خالفاتهمـــا  علـــى  زيـــادة  ســـالل،  حلكومـــة 
املتصاعدة، ال ميكن قراءتها مبعزل، عن ضغطه 
املســـتمر من أجـــل دفع بوتفليقـــة، إلى اختيار 
رئيـــس الـــوزراء، مـــن حـــزب جبهـــة التحرير 
الوطني، باعتباره صاحب األغلبية في البرملان.

ويعّد اخلالف املســـتمر بـــني الرجلني أحد 
أوجه االرتباك الذي تعيشه احلكومة اجلزائرية، 
ّمما ســـاهم في توتير األجواء وتصعيد األزمة 

السياسية.
وأفضـــى االجتمـــاع الـــذي اســـتدعى إليه 
بوتفليقـــة، 12 وزيرا وحضره رئيـــس الوزراء 
ومســـؤولون كبار من بينهم نائب وزير الدفاع، 
ورئيس هيئة أركان اجليش، الفريق أحمد قايد 
صالح، إلـــى حزمة من القرارات الهامة، أبرزها  
تفعيـــل الالمركزيـــة والقيـــام بتقســـيم إداري 

جديـــد لصالح ســـكان اجلنوب. ويهـــدف هذا 
القرار أساســـا حســـب بوتفليقة إلى ”مكافحة 
البيروقراطيـــة وتقريـــب اإلدارة مـــن املواطـــن 
لتحسني املرفق العمومي وحتى تصبح اإلدارة 

فعال في خدمة املواطن“.
وتأتـــي هـــذه املباحثـــات احلكوميـــة فـــي 
اجلزائر بعد سنوات طوال من التهميش عانته 
محافظـــات اجلنوب بســـبب املركزيـــة اإلدارية 
واستفراد مؤسسات السلطة بالقرار، ّمما أّدى 
إلى حتجيم مشاغل احملافظات الفقيرة املغيبة 
عن االهتمامات املباشرة وامللحة في السياسات 

العمومية للدولة.
وأكـــدت مصـــادر إعالميـــة أنه إلـــى جانب 
تفعيل الالمركزية تعتزم الســـلطات استحداث 
وزارتني خاصتني مبحافظـــات الهضاب العليا 
واجلنوب لتطويق األزمـــة واحتوائها وللتكفل 

بالتنمية.
ورّجـــح مراقبـــون أن يثير هـــذا القرار غير 
املؤكـــد احلساســـيات بـــني مختلـــف مكونات 
املجتمع اجلزائري، وقد يشكل شرارة للمطالبة 

باســـتحداث وزارات خاصـــة بـــكل منطقة من 
املناطـــق التي يعتقد ســـكانها أنهم لـــم ينالوا 

نصيبهم من املشاريع التنموية.
في املقابـــل، شـــّدد محّللون علـــى ضرورة 
تفعيـــل مثل هـــذه القـــرارات لتجنيب ســـكان 
اجلنوب، الذين يعانون الفقر والبطالة، الوقوع 

في فّخ اإلرهاب والتطرف.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير إخبارية عن 
محاولة تنظيم داعش استغالل االضطرابات في 
جنوب اجلزائر للتأثير على الشباب وجتنيدهم 
ليتحولـــوا إلـــى مقاتلني دموّيني يهـــّددون أمن 

واستقرار البالد.
ودعـــا فـــرع تنظيم داعـــش فـــي العاصمة 
طرابلس، األمازيغ الطوارق في جنوب اجلزائر 
وشـــمال مالـــي أيضـــا لاللتحـــاق بالتنظيـــم، 

ومبايعة زعميه أبوبكر البغدادي.
جاء ذلك في تســـجيل منســـوب ملقاتلني من 
التنظيم نشرته مواقع جهادية، في وقت سابق، 
علـــى مواقع التواصل االجتماعي، حتت عنوان 

”رسالة إلى إخواننا املوحدين“.
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◄ ندد مجلس األمن الدولي 
بالهجوم "الشنيع" الذي تعرض 
له فندق ”كورنثيا“ في طرابلس 

بليبيا وأوقع تسعة قتلى، مطالبا 
بضرورة إحالة المسؤولين على 

القضاء.

◄أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية، أمس األربعاء، إيقاف 

خلية تتكون من 4 عناصر إرهابية 
بالعاصمة ضالعة في تمويل 

أنشطة إرهابية بالتنسيق مع 
إرهابيين خارج البالد.

◄ دعا محمد جميل منصور، 
رئيس حزب التجمع الوطني 

لإلصالح والتنمية الموريتاني 
(إسالمي)، السفير األميركي 

ببالده، الري آندري، لحث حكومة 
بالده على اإلسراع باإلفراج 
عن معتقلين موريتانيين في 

غوانتانامو.

◄ انتقد محمد المهدي بنسعيد، 
رئيس لجنة الخارجية بمجلس 
النواب بالمغرب (الغرفة األولى 

بالبرلمان)، موقف دولتي 
الزيمبابوي وأنغوال، بخصوص 

قضية الصحراء المغربية، 
ووصفه بأنه موقف ”ينم على عدم 

فهم عميق لهذه القضية“.

◄ أّكد قيادي من حركة النهضة 
في تونس أن نائب رئيس الحركة 

ورئيس هيئتها االنتخابية 
عبدالحميد الجالصي استقال من 

مهامه مع اإلبقاء على عضويته 
في الحركة، دون اإلدالء باألسباب 

الحقيقة لهذه االستقالة.

نداء تونس يستبعد إشراك حركة النهضة في الحكومة الجديدةباختصار
} تونــس - نفى منذر احلـــاج علي القيادي 
في حزب نداء تونس، أمس األربعاء، األنباء 
حول قرار إشـــراك حركة النهضة اإلسالمية 

في احلكومة اجلديدة.
وتعيـــش تونـــس على وقـــع املفاوضات 
التـــي يجريهـــا رئيـــس احلكومـــة املكلـــف 
احلبيـــب الصيد مـــع األحزاب السياســـية 
للتوصل الى توافق حول تشـــكيلها، بعد أن 
اعترضت الكتل الرئيســـية في البرملان على 
تشكيلة أولى كشـــف عنها الصيد األسبوع 

املاضي.
وأجـــل البرملـــان عمليـــة التصويت على 
حكومـــة الصيـــد التـــي كانت مقـــررة أمس 
األول، بعد أن قـــررت أحزاب حركة النهضة 

واجلبهـــة الشـــعبية وحـــزب آفـــاق تونس 
إلـــى جانب أحـــزاب أخرى عدم منـــح الثقة 

للحكومة احتجاجا على تشكيلتها.
وأكـــد القيادي فـــي النداء فـــي تصريح 
للصحفيـــني مبناســـبة لقـــاء تشـــاوري مع 
اجلبهة الشعبية، أن رئيس احلكومة املكلف 
بدأ مشاورات جدية مع األحزاب السياسية 
للتوصل إلى حكومـــة ترتقي إلى طموحات 
التونســـيني وتكون في مســـتوى التحديات 

واملشاكل الكبرى التي تواجهها البالد.
وحـــول األحـــزاب التـــي ستشـــارك في 
احلكومـــة اجلديـــدة أكد القيـــادي أن حزب 
نداء تونس الفائز باألغلبية من الطبيعي أن 
يكون حاضرا في احلكم إلى جانب األحزاب 

األقـــرب إليه، مثـــل آفاق تونـــس واملبادرة، 
مضيفا بالقول ”نأمـــل التوصل إلى حل مع 

اجلبهة الشعبية“.
واســـتبعد منذر احلاج علي أن تشـــارك 
حركة النهضة اإلسالمية في حكومة الصيد، 
مشـــيرا إلـــى أن ”نســـاء تونـــس ال يرحنب 

مبشاركتها“.
وقال املنذر ”اســـألوا نســـاء تونس إذا 
وافقن على مشـــاركة حركـــة النهضة عندها 

سيكون لكل حادث حديث“.
ويســـتند القيـــادي فـــي تصريحاته إلى 
نســـبة التصويت العالية التى حصل عليها 
حزب نداء في صفوف النساء في انتخابات 

.2014

ويعرف حزب نداء تونس نفسه كامتداد 
لفكر الرئيس الراحل احلبيب بورقيبة باني 
دولـــة االســـتقالل، حيـــث ينظر لـــه كمحرر 
املرأة فـــي تونس بإصـــداره ملجلة األحوال 
الشـــخصية في خمســـينات القـــرن املاضي 
والتـــي حـــّررت املـــرأة ومنحـتهـــا حقوقـــا 

واسعة.

بوتفليقة يتراجع عن مشروع الغاز الصخري المتصاص غضب أبناء الجنوب
[ قيادي بجبهة التحرير لـ«العرب»: المشروع أجج األوضاع [ تهميش سكان الجنوب يعرضهم للسقوط في فخ اإلرهاب

رضخت احلكومة اجلزائرية لالحتجاجات املناهضة ملشــــــروع اســــــتغالل الغاز الصخري. 
وأعلن الرئيس اجلزائري أن احلكومة ال تنوي استغالل الغاز الصخري في الوقت احلالي، 
في حتول كبير في املوقف الرســــــمي، بعد مراوغــــــات ومماطالت كثيرة. كما أعلن عن حزمة 
إجــــــراءات المتصاص غضــــــب احملتجني، لكن املراقبني اعتبروها قــــــرارات ترقيعية مؤقتة ال 

تعالج االهمال الذي يعاني منه سكان اجلنوب.

«بخصوص زيارتي إلى فرنســـا وبعد تقييم الوضع، تقرر عقد لقاء بني 
وزير العدل املغربي ونظيره الفرنسي هذا األسبوع، ملناقشة النقاط 

العالقة في مجال التعاون القضائي».

صالح الدين مزوار
وزير اخلارجية املغربي

«الهجمـــات اإلرهابية هدفها تقويض مســـاعي املجتمع الدولي ودول 
الجـــوار الرامية للم شـــمل الليبيني عبر إيجاد حل ســـلمي لألزمة التي 

يعرفها هذا البلد الشقيق».

عبدالعزيز بن علي شريف
الناطق باسم وزارة اخلارجية اجلزائرية

«أنـــا مســـتعد لخدمة تونس مـــن أي موقع كان، ولســـت معنيا بإعادة 
تعيينـــي على رأس الحكومة لفترة قادمة وقـــد أكدت ذلك في عديد 

املناسبات».

مهدي جمعة
رئيس حكومة تصريف األعمال في تونس

منذر الحاج علي:

نساء تونس ال 

يرحبن بمشاركة 

النهضة في الحكم

قاسة عيسى لـ«العرب»:

تجميد المشروع ال 

يهدف إلى احتواء 

االحتجاجات فقط

} طرابلــس - قـــال محمـــد الدايـــري وزيـــر 
اخلارجيـــة الليبـــي إن حكومته طلبـــت دعما 
دوليـــا لتعزيـــز دور اجليـــش الوطني حملاربة 
املجموعـــات اإلرهابيـــة، لكنها لـــم تتلق الدعم 

املطلوب سوى من بعض الدول العربية.
وتكشـــف تصريحـــات الوزيـــر الليبي عن 
تخـــاذل املجتمـــع الدولـــي عـــن دعـــم حكومة 
عبدالله الثني ضّد تنامي التنظيمات اجلهادية 

املتشددة وتصاعد الفوضى وأعمال العنف.
وشـــّدد الدايري في مؤمتـــر صحفي عقده 
مبقـــر مفوضية االحتاد األفريقي بأديس أبابا، 
على أهمية حتســـني الوضـــع األمني في بالده 

وتثبيت مؤسسات الدولة.
وأفـــاد أن ”احلكومـــة الشـــرعية ملتزمـــة 
بإيجاد حل سياسي في ليبيا، وهو ما سيكون 
خطوة في االجتـــاه الصحيح حملاربة اإلرهاب 

والتطرف“.
وأضـــاف أن ”العمليـــات اإلرهابيـــة التي 
تشـــهدها ليبيا في الغرب والشـــرق والشمال 
واجلنوب متثل حتديًا كبيرا لليبيني“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”دول جوار ليبيا عبرت عن بالغ قلقها 
من تنامـــي املجموعـــات اإلرهابيـــة وتصاعد 

أعمال العنف“.

ومضـــى قائال ”من غيـــر املعقول أن ننتظر 
تشـــكيل حكومة فـــي ليبيا لنبـــدأ احلرب ضّد 
اإلرهـــاب، نتطلـــع إلـــى املزيـــد مـــن القدرات 
العســـكرية حملاربـــة هـــذه الظاهرة فـــي كامل 

أنحـــاء البالد“. وعبر الدايـــري في تصريحات 
ســـابقة، عن أمله في أن يحصـــل توافق عربي 
ودولي على مكافحـــة اإلرهاب في ليبيا، مثلما 
حصل في ســـوريا والعراق، وأن يدعم املجتمع 

الدولـــي اجليش الليبي بالســـالح ليتمكن من 
فرض االستقرار واألمن في البالد.

وفـــي نفس الســـياق، دعا البرملـــان الليبي 
املعترف به من األسرة الدولية املجتمع الدولي 
ضم بالده إلى التحالف الدولي ملكافحة جرائم 
اإلرهـــاب، مطالبـــا برفـــع احلظر عن تســـليح 
اجليـــش الليبي وتوفير الدعم الكامل له، وذلك 
فـــي أعقاب الهجـــوم على فندق فـــي العاصمة 

الليبية طرابلس.
وتعالـــت فـــي اآلونـــة األخيـــرة األصوات 
املناديـــة بضـــرورة دعـــم اجليـــش الليبي في 
حربه ضـــّد التنظيمات اجلهاديـــة ورفع حظر 
األسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له األمم 
املتحـــدة العتبارات عّدة أهمها أن قرارا مماثال 
ســـيكّثف حالة الفوضى وســـيحّول ليبيا إلى 
خّزان لألســـلحة التي من املرجح أن يســـتفيد 
منهـــا املتشـــددون. واملعلـــوم أن مجلس األمن 
أصدر قرارا ســـنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر 
األســـلحة عن ليبيا، ولكن هذا القـــرار تضّمن 
اســـتثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل األسلحة 
واملـــواد ذات العالقـــة، مبا في ذلـــك ذخائرها 
وقطـــع غيارها، إلى ليبيا بعـــد املوافقة عليها 

مسبقا من قبل جلنة العقوبات. 

الدايري يكشف تخاذل المجتمع الدولي عن دعم ليبيا ضد اإلرهاب

محمد الدايري: من غير املعقول أن ننتظر تشكيل حكومة في ليبيا لنبدأ الحرب ضّد اإلرهاب

 أهالي الجنوب ينتفضون ضّد سنوات التهميش الطوال
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امتنـــاع  حتـــّول   – (العــراق)  الرمــادي   {
احلكومة العراقية عن مّد عشـــائر غرب البالد 
بالدعـــم الكافي حلمايـــة مناطقهم والدفاع عن 
أنفســـهم ضـــد اعتـــداءات تنظيـــم داعش إلى 
مظهر لتواصل سياســـة التمييز على أســـاس 
طائفي والتي أصبحت لصيقة برئيس الوزراء 
الســـابق نوري املالكي، فيما يشـــكو عراقيون 
مـــن أّن حكومة رئيس الـــوزراء احلالي حيدر 

العبادي لم تفعل الكثير لتجاوزها.
وحتتّج عشـــائر األنبار على عدم معاملتها 
على قدم املســـاواة في موضوع التســـليح مع 
قـــوات احلشـــد الشـــعبي املؤّلفة أساســـا من 
ميليشـــيات شـــيعية حتظـــى بدعـــم حكومي 
مالي وتســـليحي وحتى إعالمي ودعائي غير 
محدود، فضال عن الدعم اإليراني لتلك القوات 
التي يقـــول عراقيون إّنهـــا أصبحت تتجاوز 
في مســـتوى تدريبها وتســـليحها وتنظيمها 

مستوى القوات املسلحة في حد ذاتها.
ويخشى احملتجون وجود خلفيات طائفية 
وراء منع الســـالح عن العشائر وبذله بسخاء 
للميليشـــيات، ويؤّكـــد بعضهم وجـــود إرادة 
سياسية لدى دوائر نافذة في حكومة العبادي 
في إبقـــاء ميزان القـــوى مختـــّال لطرف دون 

سواه.
ويشكو وجهاء عشـــائر األنبار من أن منع 
السالح عن عشـــائرهم يلحق بها ضررا بالغا 
ويتركها عرضة العتداءات تنظيم داعش التي 
تصل حّد ارتـــكاب املجازر في حّقها على غرار 
ما تعّرضت له عشـــيرة البومنر التي فقدت ما 
يقارب الستمئة من أبنائها في مجزرة ارتكبها 

التنظيم املتشّدد.
ويحّذر هؤالء من أن موضوع التسليح بدأ 
يتحّول إلـــى عامل تهديد جّدي جلهود حتقيق 

املصاحلـــة بني مختلف مكونـــات املجتمع، بل 
وحـــدة البالد، مؤّكديـــن أّن منع الســـالح عن 
العشـــائر هو مـــا جعل بعضا منها تســـتنجد 
بالواليـــات املتحدة للحصـــول عليه، وذلك في 
إشـــارة إلى الزيارة التي قـــام بها مؤخرا وفد 
من العشـــائر إلى واشنطن طلبا لدعمها، وهو 
األمـــر الذي اعتبره البعض جتاوزا لســـلطات 

الدولة العراقية وانتقاصا من هيبتها.
ويصف شيوخ عشائر في محافظة األنبار 
غـــرب العـــراق دعـــم احلكومـــة املركزيـــة لهم 
مقارنة بالدعم الذي تقدمه للحشد  بـ”املخجل“ 

الشعبي.
وقال نعيم الكعود شـــيخ عشـــيرة البومنر 
فـــي حديـــث لوكالـــة ألناضـــول إن ”احلكومة 
املركزية تقدم الدعم الكافي للحشد الشعبي من 
الســـالح والعتاد من أسلحة متوسطة وثقيلة، 
عكس مـــا تقدمه لألنبار من الســـالح والعتاد 
املخجـــل والضعيف، كون ما يتم تســـليمه لنا 

بنادق كالشنكوف وغالبيتها ال تعمل“.
ومن جانبه، قال محمود زبار أحد شـــيوخ 
احملافظة إن ”عشـــائر األنبار تقاتل على مدار 
أكثر من سنة تنظيم داعش في مناطق متفرقة 
مـــن احملافظـــة واملواجهـــات مســـتمرة حتى 

اليوم“.
وأضاف زبـــار ”إننـــا كعشـــائر ومقاتلني 
في األنبار يوميا نســـتنجد ونناشد احلكومة 
املركزية بتقدمي الدعم الالزم لنا وذلك ألن قوات 
اجليش في احملافظة ال تعطينا ما نحتاجه من 

السالح والعتاد“.
ومن جانبه، قال عامر عبدالكرمي الفهداوي 
وهـــو من أبـــرز شـــيوخ عشـــيرة البوفهد في 

األنبار إن ”عشـــائر األنبار عالوة على السالح 
هم في حاجة إلى احلصول على دعم مســـتمر 
من املؤن أيضا وعلى احلكومة املركزية تأمني 
كافة أشـــكال الدعم لنـــا إن كانت تريد انتصار 

العشائر على داعش“.
ومنذ بداية العـــام املاضي، تخوض قوات 
مـــن اجليـــش العراقي ومقاتلني من العشـــائر 
املواليـــة للحكومة معـــارك ضارية ضد تنظيم 
داعـــش في أغلـــب مناطـــق محافظـــة األنبار 

الستعادة السيطرة على تلك املناطق.

وازدادت وتيـــرة تلك املعارك بعد ســـيطرة 
التنظيم على األقضيـــة الغربية من احملافظة؛ 
هيـــت وعانة وراوة والقائـــم والرطبة، إضافة 
إلى ســـيطرته علـــى املناطق الشـــرقية منها؛ 
قضاء الفلوجة والكرمة. كما يســـيطر عناصر 
التنظيم على أجزاء من مدينة الرمادي وسعى 
خالل األســـابيع املاضية الســـتكمال سيطرته 

على املدينة. 
 وفي ١٠ يونيو ٢٠١٤ ســـيطر تنظيم داعش 
على مدينة املوصل قبل أن يوســـع ســـيطرته 

على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق 
العراق، وكذلك شـــمال وشـــرق سوريا، وأعلن 
فـــي نفس الشـــهر، قيــــام ما أســـمـاها ”دولـة 

اخلالفة“.
وتعمـــل القـــوات العراقيـــة وميليشـــيات 
موالية لهـــا وقوات البيشـــمركة الكردية على 
استعادة الســـيطرة على املناطق التي سيطر 
عليها داعش، وذلك بدعـــم جوي من التحالف 
الدولي، بقيادة الواليات املتحدة، الذي يشـــن 

غارات جوية على مواقع التنظيم.

منع السالح عن العشائر مظهر لتواصل التمييز الطائفي في العراق

[ التماس الدعم لدى الخارج نتيجة اليأس من الدعم الحكومي [ أطراف تعمل على ضمان التفوق الساحق للميليشيات
َبْذُل الدعم باملال والســــــالح بسخاء مليليشيات احلشد الشــــــعبي ومنعه عن العشائر يثير 
شبهات متييز على أســــــاس طائفي ويهّدد جهود املصاحلة الوطنية ويدفع بعض الوجهاء 

إلى التماس الدعم لدى اخلارج، ما ميثل مساسا بهيبة الدولة العراقية.

مسلحو العشائر يواجهون داعش بوسائلهم الخاصة

◄ كشف نبيل العربي أمني عام 
اجلامعة العربية عن إجرائه 

مشاورات لبحث إمكانية عقد اجتماع 
غير عادي ملجلس اجلامعة على 

املستوى الوزاري ملناقشة الوضع 
القائم في اليمن.

◄ أّجلت محكمة االستئناف الكويتية 
إلى اخلامس من فبراير القادم قضية 

اقتحام مجلس األمة واملتهم فيها 
٧٠ شخصا وتعود وقائعها إلى 

نوفمبر ٢٠١١ حني اقتحم ٨ نواب من 
املعارضة و٦٢ من أنصارهم مبنى 

البرملان احتجاجا على ما اعتبروه 
تردي األوضاع السياسية.

◄ تسّلم أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح أمس رسالة 

خطية من الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي تضمنت دعوة رسمية 

له حلضور مؤمتر دعم االقتصاد 
املصري املقرر عقده في شهر مارس 

املقبل.

◄ ألقت قوات األمن البحرينية، 
القبض على تسعة أشخاص، بتهمة 

إساءة استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي، بحسب وكالة األنباء 

البحرينية، في وقت قال فيه نشطاء 
إن املقبوض عليهم أساؤوا للعاهل 
السعودي الراحل امللك عبدالله بن 

عبدالعزيز.

◄ أعلن مسؤول محلي عراقي أمس 
أن القوات العراقية متكنت من قتل ١٥ 

من عناصر داعش بينهم قيادي في 
التنظيم، وذلك في اشتباكات دارت 

شرقي الرمادي مركز محافظة األنبار.

◄ قتل أمس جندي ميني وأصيب 
اثنان آخران في تبادل إلطالق النار 

مع مسلحني قبليني في محافظة أبني 
جنوبي البالد، في وقت تعلن فيه 

قبائل املنطقة رفضها اإلذعان للسلطة 
التي آلت إلى أيدي احلوثيني.

باختصار تأجيل محاكمة أمني عام جمعية الوفاق البحرينية مع مواصلة حبسه

تغير القادة ال يخفف حدة التنافس اإليراني السعودي

} املنامة – قّررت محكمة بحرينية أمس تأجيل 
محاكمة علي ســـلمان أمني عام جمعية الوفاق 
الشيعية املعارضة إلى ٢٥ فبراير مع استمرار 
حبســـه على ذّمة محاكمته على خلفية اتهامه 
بالتحريـــض على قلـــب النظام بوســـائل غير 

مشروعة، واحلظ على الطائفية.
وصـــرح هـــارون الزياني احملامـــي العام 
أن احملكمـــة ســـمحت للمتهـــم باحلديث إليها 
في تفصيالت ما أســـند إليه دفاعا عن نفســـه، 
بينما طلـــب الدفاع إخالء ســـبيل املتهم. وقد 
قـــّررت احملكمـــة مواصلـــة حبـــس املتهم مع 
تسليمه نسخة من أوراق القضية في محبسه 

لالطالع عليها. وأشـــار احملامي العام إلى أن 
النيابة العامة أعطت املتهم أثناء اســـتجوابه 
كافـــة الضمانـــات القانونيـــة التـــي كفلها له 
القانون، ومنها االستعانة بفريق من احملامني 
واالنفراد بهم قبل كل جلسة حتقيق، وإحاطته 
إحاطـــة تامة باالتهامات املســـندة إليه في كل 
جلسة، ومتكينه من قراءة أقواله قبل التوقيع 
عليها، والســـماح ألهله ومحامييه بزيارته في 
محبســـه، وقد ســـمحت النيابة كذلك حملامييه 
باالطالع مع منحهم نسخا من أوراق القضية.

وكانـــت النيابة العامة في البحرين أحالت 
في ١٩ يناير اجلاري علي سلمان إلى احملاكمة 

أمـــام احملكمة الكبـــرى اجلنائية بعدة تهم من 
بينها ”الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي 
بالقـــوة والتهديد، وبوســـائل غير مشـــروعة، 
والتحريـــض على عـــدم االنقيـــاد للقوانني“، 
و“التحريـــض عالنيـــة على بغـــض طائفة من 

الناس مبا من شأنه اضطراب السلم العام“.
وذكرت وســـائل إعالم بحرينية أن سلمان 
نفى في جلسة األمس االتهامات املوجهة إليه.

وبينما شـــكا صحفيون من عدم الســـماح 
لهم بحضور اجللســـة، أكـــدت النيابة العامة 
على حســـابها على موقع تويتـــر أّن محاكمة 
ســـلمان مفتوحة مع توفيـــر جميع الضمانات 

مبـــا فيها علنيـــة احملكمة. وقد حضر جلســـة 
األمس ممثلون عن ســـفارات فرنسا وإيطاليا 

وبريطانيا.
ويقود ســـلمان جمعية الوفـــاق املعارضة 
بإقامـــة  سياســـية  اتهامـــات  تواجـــه  التـــي 
معارضتها على أسس طائفية، كما تتهم بأنها 

على عالقة وطيدة بإيران وتتلقى دعمها.
مـــن  سلســـلة  وراء  اجلمعيـــة  وتقـــف 
االضطرابات يشهدها الشارع البحريني بشكل 
متقطـــع منـــذ ســـنة ٢٠١١، وعادت فـــي الفترة 
األخيـــرة منـــذ احتجاز على ســـلمان على ذّمة 

التحقيق في اخلامس من ديسمبر املاضي.

} طهــران – حمـــل التغيير الـــذي حدث على 
رأس هـــرم الســـلطة فـــي العربية الســـعودية 
وتولى مبوجبه امللك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
عـــرش اململكة، أســـئلة بشـــأن مـــدى إمكانية 
تأثير ذلك على طبيعة العالقات بني السعودية 
إيران، وهي عالقات أقل ما  وجارتها ”اللدود“ 
توصـــف به أنها شـــديدة التنافس وترقى إلى 
مستوى سباق شرس على النفوذ في املنطقة.

وتعتبر هذه األسئلة استعادة ملا مت طرحه 
ســـابقا حني جاء حسن روحاني رئيسا إليران 
قبل حوالي سنتني خلفا لسلفه محمود أحمدي 
جنـــاد، وقـــد أجابت عنهـــا التطـــورات الحقا 
بأن تغيير األشـــخاص على رأس الســـلطة في 
إيران والســـعودية غير كاف إلحداث تغييرات 
جوهرية فـــي عالقة البلدين التـــي هي وليدة 
سياسات راســـخة وممنهجة وانعكاس مليزان 

قوى إقليمي ودولي.
وقبـــل رحيل امللك عبدالله بـــن عبدالعزيز، 
كانت طهـــران قد عادت إلى إطالق اإلشـــارات 
والرسائل اإلعالمية بشأن االستعداد لتحسني 
العالقات مع الســـعودية. لكن مراقبني ربطوا 
ذلك بقضية التراجع الكبير في أســـعار النفط 
وما تواجهـــه إيران من مصاعـــب اقتصادية، 
معتبرين أّن الســـعودية لـــن تتحاور مع إيران 
بـ“القطعـــة“، بـــل تريـــد تغييـــرا شـــامال في 
السياســـات اإليرانيـــة يطـــال جميـــع امللفات 

اخلالفيـــة، وعلـــى رأســـها موضـــوع التدخل 
اإليرانـــي في املنطقة العربيـــة. وظهرت خالل 
األيـــام القليلة املاضية على ســـطح نقاشـــات 
األوســـاط السياســـية اإليرانيـــة قضيـــة ”ما 
ستشهده العالقات بني إيران واململكة العربية 
الســـعودية من تطورات، بعـــد اعتالء العاهل 
الســـعودي اجلديد امللك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود سدة احلكم“.
كما أعادت األوساط السياسية واإلعالمية؛ 
النظر في مســـتجدات العالقـــات بني البلدين، 
وخصوصـــا بعـــد مشـــاركة وزيـــر اخلارجية 
اإليراني جواد ظريف؛ في تشييع امللك عبدالله 
في الرياض، ورســـالة التعزية التي أرســـلها 
الرئيـــس اإليراني حســـن روحانـــي، ومن ثم 
رسالة التهنئة بتولي امللك سلمان سدة احلكم.

وأعرب النائب الســـابق ملدير هيئة اإلذاعة 
والتلفزيـــون اإليرانيـــة احملســـوب علـــى من 
يوصفون باإلصالحيـــني أحمد بورجناتي عن 
اعتقـــاده بأن العالقات بني البلدين لن تشـــهد 

تطورا إيجابيا في املرحلة الراهنة.
وأضـــاف قائـــال: ”باألخذ بعـــني االعتبار 
األجـــواء الراهنة ال أعتقد أن تغييرا ســـيطرأ 
على العالقات“، معتبرا أن امللك ســـلمان أكثر 
صرامـــة في ما يتعلق بسياســـات املنطقة، من 
ســـلفه امللك الراحـــل عبدالله بـــن عبدالعزيز. 
كما يـــرى بورجناني أن العالقات التنافســـية 

بـــني البلدين قد حتتدم مقارنـــة بفترتي والية 
هاشـــمي  الســـابقني  اإليرانيـــني  الرئيســـني 
رفســـنجاني، ومحمد خامتي، بسبب اختالف 
وجهـــات النظـــر بـــني البلدين؛ في مـــا يتعلق 

مبلفات سوريا والعراق والبحرين.
ومن جانبه قال احمللل السياسي املختص 
في الشؤون العربية، الكاتب الصحفي مهرداد 
فرهمنـــد، إّن التنافـــس بني البلديـــن أكبر مما 

يبـــدو فـــي العلن، مســـتبعدا التقـــارب في ما 
بينهما في الوقت احلالي. كما اعتبر أن تطور 
العالقات بني البلدين مرهون برغبة طهران في 
اخلـــوض بهذا االجتاه، مبينا أنه ال يتوقع أي 
تغيير فـــي العالقـات، ما لم تعـــد إيران النظر 
في سياســـتها اخلارجية، وإجــــراء تغييرات 
جذريـــة، وما لم تقدم على خطـــوة جدية بهذا 

االجتاه.

األســــــئلة التي طرحت منذ حوالي سنتني بشأن العالقات السعودية اإليرانية، مع مجيء 
ــــــد آنذاك على رأس الســــــلطة في إيران، يعاد اليوم طرحهــــــا مع تولي امللك  ــــــس جدي رئي
ســــــلمان بن عبدالعزيز عرش السعودية، فيما تبدو اإلجابة واحدة وهي: ال تغيير مرتقبا 

في طبيعة العالقات.  

الملك ســـلمان قد يكون أكثر صرامة تجاه إيران

«في أغسطس 2015 سيكون الفرار الكبير لقادة داعش. اقترح 

علـــى قوات التحالف ضـــد التنظيم تخصيص رقـــم هاتف للجنود 

الدواعش الراغبين في تسليم أنفسهم».

ضاحي خلفان
نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي

«معركـــة تحرير الموصـــل هي المعركة األهم بســـبب كونها أكبر 

مدينـــة عراقية ســـيطر عليها تنظيـــم داعش فضال عـــن كونها 

عقدة مواصالت استراتيجية».

 أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي

«ال فائـــدة من أي اتفـــاق جديد يتم توقيعه في اليمن، وســـيكون 

كباقـــي االتفاقـــات التـــي تـــم توقيعهـــا ســـابقا، لن يتـــم تنفيذه 

وسيعمل كمسكن لألزمة فقط».

علي البخيتي
قيادي حوثي مستقيل

نعيم الكعود:

الحكومة تقدم لألنبار 

بنادق كالشنكوف 

غالبيتها ال تعمل

دعـــــم الحكـومـــة الــمركـزيـــة 

ملحفاظة األنبار مخجل مقارنة 

بالدعـــم الذي تقدمه للحشـــد 

الشعبي

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} القاهــرة - أكد رئيس حزب النور الســـلفي 
املصري يونس مخيون، أن احلزب يسعى إلى 
متثيل قوي في مجلس النواب القادم، الفتا إلى 

أنه  ال يريد االستحواذ على البرملان.
وأوضح مخيون  فـــي بيان صحفي، صدر 
أمس األربعاء، أن احلـــزب ليس لديه مانع من 
التحالـــف مع أي مواطن لم يشـــارك أو يتورط 
في أحداث عنف، موضحا أنه ال يرفض ضم أي 
عضو من احلزب الوطني لقوائم النور شرط أال 

يكون شارك في فساد.
وأكـــد رئيـــس النور أنـــه لـــن يتحالف مع 
جماعـــة اإلخـــوان فـــي االنتخابـــات املقبلـــة، 
متوقعـــا، وفـــق نـــص البيان، مشـــاركة بعض 
الشخصيات املنتسبة للجماعة في االنتخابات 
القادمة حتت مســـمّيات مختلفـــة وعلى قوائم 

أحزاب تابعة لهم.

ولفت إلى وجود ”بعض األسماء املتعاطفة 
مع اإلخوان تستعد خلوض االنتخابات لصالح 

اجلماعة، وهناك دالئل كثيرة على ذلك“.
ويـــرى العديـــد من احملللني والسياســـيني 
املصريـــني أن تصريحات مخيون، خاصة فيما 
يتعلق بعدم ممانعته بضم أعضاء في الوطني 
املنحـــل إلى قوائمـــه االنتخابية، أنها ليســـت 

بالغريبة عن نهج احلزب منذ تشكله.
وهي تندرج ضمن ما عرف عن هذا احلزب 
ذو اخللفيـــة الفكرية املتشـــددة بالبراغماتية، 
تصريحاتـــه  أن  رأى  بعضهـــم  أن  حتـــى 
وممارساته قائمة باألســـاس على ”االنتهازية 
السياســـية“ التي جعلته قـــادرا على الصمود 
واملراوغة في ظل الرفض السياسي والشعبي 
املتزايد لألحـــزاب الدينية خاصة بعد التجربة 

الفاشلة جلماعة اإلخوان في احلكم.

وفـــي هذا الصدد يقول اخلبير السياســـي 
املصـــري وحيـــد عبداملجيـــد، إن حـــزب النور 
مســـتعد للتنســـيق والتحالف مع أي أحد في 
قائمتـــه للفوز باالنتخابـــات البرملانية املقبلة، 
مؤكدا في تصريحات صحفية أنه كان ينســـق 
مع أعضـــاء بالوطني املنحل فـــي االنتخابات 

البرملانية املاضية.
وأضـــاف عبداملجيـــد أن احلـــزب الوطني 
املنحـــل أصبـــح تاريخـــا فقـــط، وأن أعضاءه 
ليســـوا مجتمعني كما كانوا في السابق، الفتا 
إلى أن ســـر التهافت على أعضاء احلزب يعود 
باألســـاس إلى امتالكهم ألموال وهم أصحاب 
نفـــوذ وينتمـــون لعائـــالت كبيـــرة، مـــا يدفع 
األحزاب إلى التحالف معهم وضمهم لقوائمه.

من جانبه رأى حســـني عبدالرازق، القيادي 
بحـــزب التجمـــع، أن الهـــدف األول  للنور أن 

يحصـــل علـــى أعلى نســـبة مـــن املقاعـــد في 
مجلس الشـــعب، مشـــيرا إلى تغّيـــر مواقفهم 
جتاه األحزاب واجلماعـــات، تبعا لذلك ومنها 
حتالفهـــم مع اإلخـــوان في برملـــان 2012، فيما 

يتبرأون منهم في برملان 2015.
وجتري مصر في مارس املقبل االنتخابات 
البرملانيـــة، والتـــي ســـتكون خامتـــة خارطة 
الطريق التي وضعت إثر ســـقوط حكم جماعة 
اإلخوان وعزل الرئيس اإلسالمي محمد مرسي 

في الثالث من يوليو املاضي.

} عامن - أكد وزيـــر اخلارجية األردني ناصر 
جـــودة أن ”الســـجينة العراقيـــة لـــدى األردن 
ســـاجدة الريشـــاوي لـــم تغـــادر البـــالد، وأن 

احلديث عن إطالق سراحها غير صحيح“. 
يأتي ذلك في وقت يشـــهد الشـــارع األردني 
حالة ترقب ممزوجة باخلوف من إقدام التنظيم 
على قتل الطيار معاذ الكساســـبة. وقال جودة 
فـــي تصريح له عبـــر صفحته علـــى ”تويتر“، 
مســـاء األربعاء ”قلنـــا من البدايـــة إن إطالق 
سراحها (ســـاجدة) مرهون باإلفراج عن ابننا 

معاذ الكساسبة (األسير لدى داعش)“. 
وكانـــت تقاريـــر صحفية محليـــة وعربية 
ذكرت أن الريشـــاوي غادرت األراضي األردنية، 
األربعـــاء، ووصلت إلـــى العراق عبر وســـيط 
عراقـــي مـــن شـــيوخ وجهـــاء عشـــيرة الدليم 
العراقيـــة، مقابل اإلفراج عن الرهينة الياباني، 

غوتو جوغو. 
وفي وقت ســـابق من يـــوم أمس، قال وزير 
الدولة الناطق باســـم احلكومة األردنية محمد 
عـــن  لإلفـــراج  مســـتعد  ”األردن  إن  املومنـــي 
الســـجينة العراقية مقابل إطالق سراح الطيار 
األســـير وعدم املساس بحياته مطلقا“، مضيفا 
أن ”أولويـــة األردن منـــذ بدايـــة األزمة ضمان 
ســـالمة طياره“. دون أن يتطـــرق إلى الرهينة 

الياباني. 
وتعتبـــر تصريحـــات املومنـــي هـــي أول 
تصريحـــات رســـمية تصـــدر عـــن احلكومـــة 
األردنيـــة، بعد التســـجيل الذي نشـــره تنظيم 
داعـــش وكان قـــد تضمـــن تهديـــدا للحكومـــة 
األردنيـــة بقتل الطيـــار الكساســـبة والرهينة 
جوغو ما لم يتم اإلفراج عن الريشـــاوي خالل 

24 ساعة، وهي مهلة زمنية انتهت.
الســـلطات  لـــدى  معتقلـــة  والريشـــاوي   
األردنيـــة ومحكـــوم عليهـــا باإلعـــدام بعد أن 
فشـــلت في تفجير نفســـها في 9 نوفمبر 2005، 
ضمن سلســـلة تفجيرات ضربـــت ثالثة فنادق 
بالعاصمة األردنية عمـــان، خلفت 57 قتيال في 

األحداث املعروفة باسم ”األربعاء األسود“.

وبدأ اسم املعتقلة العراقية بالظهور مجددا 
منذ اإلعالن عن أسر داعش للطيار األردني في 
24 ديســـمبر املاضي بعد إسقاط طائرته، قرب 

مدينة الرقة السورية. 
وكان يتوقـــع أن تقـــدم الســـلطات األردنية 
منذ تلك الفترة على مقايضة التنظيم املتطرف 
بالريشـــاوي مقابل الطيار، إال أن التنظيم وفي 
خطـــوة مفاجأة طالـــب مبقايضة الريشـــاوي 
بالرهينـــة اليابانـــي في مســـعى منـــه إلدخال 
البلبلة في صفوف السلطات، وترفيع منسوب 
الضغط الشـــعبي علـــى النظـــام األردني الذي 

يواجه مأزقا حقيقيا. 
وقال مصدر رفيع املســـتوى إذا كان تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية مهتّمـــا حقـــا بالســـجينة 
العراقية احملكومة باإلعدام في األردن ســـاجدة 
الريشـــاوي، فعليه أن يحافظ على حياتها، في 
خطوة أرادت من خاللها عمان اســـتعمال ذات 

السالح الذي يلّوح به التنظيم. 

وأضاف املصدر في تصريحـــات لـ“الغد“، 
عصـــر أمس، أن املفاوضات الســـتعادة الطيار 
الكساسبة مستمرة حتى هذه اللحظة من خالل 

شخصيات دينية وعشائرية. 

 وشـــدد املســـؤول علـــى أن األردن لن يقدم 
ســـاجدة دون ثمـــن أال وهو عودة الكساســـبة 
إلى وطنه. وأشار إلى أن التصريحات احمللية 
املتعاطفة مع ”داعش“ أضعفت موقف التفاوض 
األردني وعقدته كونها أعطت الشعور للتنظيم 
اإلرهابي بالقوة، حيث استخدم هذا التعاطف 

للضغط على األردن. 

ومنذ إعالن األردن مشـــاركته في التحالف 
الدولـــي للحرب على داعش، تشـــهد الســـاحة 
السلفية واإلخوانية موجة تعاطف مع التنظيم 
املتطرف، وقد تزايدت ضغوط هؤالء عقب أسر 
الكساســـبة، مطالبني النظام باالنســـحاب من 
احلرب على ”الدولة اإلســـالمية“. ويجد األردن 
نفســـه في وضع ال يحسد عليه، فهو من ناحية 
يريد اإلفراج عن أسيره ومن ناحية أخرى يجد 
صعوبة في اإلذعان لطلبات التنظيم اإلرهابي.

 وقـــد دعـــا القيـــادي فـــي التيار الســـلفي 
اجلهادي محمد الشلبي املكنى بـ“أبي سياف“ 
تنظيـــم الدولة إلى عدم تضييـــع الفرصة التي 
تقدمت بها احلكومة األردنيـــة ملبادلة املعتقلة 

ساجدة الريشاوي بالطيار معاذ الكساسبة.
يذكر أن التيار الســـلفي فـــي األردن حاول 
لعـــب دور الوســـيط مع داعـــش، إال أن مطالبه 
رفضت بســـبب ســـعي األخير إلى توظيف ذلك 

ملساومة الدولة حول قياداته املعتقلة.

شد وجذب بني األردن وداعش بشأن تسليم الريشاوي
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أخبار

ــــــش األردن صراعا مــــــع الوقت إلنقاذ  يعي
طياره معاذ الكساسبة األسير لدى تنظيم 
الدولة اإلســــــالمية والذي هّدد بقتله ما لم 
ــــــق ســــــراح املعتقلة العراقية ســــــاجدة  يطل
الريشــــــاوي، والتي ما تزال في الســــــجون 
األردنية وفق ما أعلنته اخلارجية األردنية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكدت وزارة الداخلية المصرية أن 
األحداث األخيرة التي شهدتها مصر 

خالل ذكرى يناير 2011 لن يكون 
لها تأثير على إجراء االنتخابات 

البرلمانية المقررة في مارس المقبل. 

◄  بدأ الجيش اإلسرائيلي عمليات 
بحث على الحدود مع لبنان، وسط 
مخاوف من احتمال قيام حزب الله 

بحفر أنفاق عبر الحدود.

◄  اتهمت مساعدة األمين العام 
لألمم المتحدة بان كي مون للشؤون 
اإلنسانية النظام السوري بمواصلة 
قصف المدنيين بالقنابل البرميلية.

◄  قال حسبو محمد عبدالرحمن 
نائب الرئيس السوداني ”نرّحب 

بعودة الصادق المهدي رئيس حزب 
األمة القومي للبالد“، الفتا إلى أنه 

لن يتعرض إلى االعتقال حال عودته 
للبالد.

◄  نجح خبراء المفرقعات والحماية 
المدنية بمصر، في تفكيك ”قنبلة 

هيكلية“، عثر عليها في موقف 
حافالت عبدالمنعم رياض، المتاخم 

لميدان التحرير، وسط القاهرة، 
حسب وكالة األنباء الرسمية.

◄  شدد األمين العام للجامعة 
العربية نبيل العربي، على أهمية 

التعاون المشترك بين الجامعة 
ومنظمة التعاون اإلسالمي واتحاد 

المغرب العربي ومجلس التعاون 
الخليجي، لمواجهة ظاهرة اإلرهاب 

والتصدي له.

◄ أكدت الحركة الشعبية السودانية، 
أنها تجري مباحثات اآلن مع األمم 

المتحدة إلطالق سراح طاقم الطائرة 
المروحية التي أجبروها على الهبوط 

في منطقة خاضعة لسيطرتهم.

[  أبو سياف يدعو التنظيم المتطرف إلى عدم تضييع الفرصة

باختصار

تزايد الضغوط الشعبية مع قرب انتهاء مهلة داعش

النور السلفي يطلب ود الوطني املنحل للبرملان ويوصد الباب أمام اإلخوان

} موســكو - حث وزير اخلارجية الروســـي، 
ســـيرغي الفروف، أعضاء املعارضة الســـورية 
وممثلي النظام الســـوري فـــي احملادثات التي 
انطلقت، األربعاء، برعاية روســـية إلى توحيد 

الصفوف ملجابهة خطر اإلرهاب.
وقـــال الفـــروف للجانبـــني املشـــاركني في 
احملادثات التي حتتضنها العاصمة الروســـية 
موســـكو ”نعتقـــد أن فهـــم رجـــال السياســـة 
وممثلـــني بارزيـــن للمجتمع املدنـــي لضرورة 
توحيـــد الصفـــوف فـــي محاربة هـــذا اخلطر 
املشترك (اإلرهاب)، يجب أن يكون مفتاح بعث 

وحدة الشعب السوري“، على حد تعبيره. 
وبـــدأت صباح أمـــس األربعـــاء احملادثات 
بـــني ممثلني عـــن النظام الســـوري واملعارضة 
في موســـكو، تهدف إلى استئناف احلوار بعد 
أكثر من أربع سنوات من حرب أوقعت 200 ألف 

قتيل. 
وقال أحد املشـــاركني إن األعضاء الـ32 من 
مختلف مجموعـــات املعارضة التي يتســـامح 
معهـــا النظـــام واألعضـــاء الســـتة مـــن الوفد 
الرســـمي برئاســـة ســـفير ســـوريا لدى األمم 
املتحدة بشـــار اجلعفري بـــدأوا االجتماع عند 
الســـاعة 7:00 ت.غ  مبقر اخلارجية الروســـية. 
ويســـعى املعارضـــون الســـوريون إلـــى طرح 
ورقة عمل للنقاش في موســـكو مع وفد النظام 
الســـوري (تعنى أساســـا باجلانب اإلنساني، 

وإطالق سراح السجناء السياسيني). 
وأضعفت عوامل عدة فرضية التوصل إلى 
نتائج ذات أهمية في منتدى موســـكو، في ظل 
غياب االئتـــالف الوطني الســـوري وتخفيض 
مستوى متثيل هيئة التنسيق الوطني ردا على 
خطوة مماثلة قام بها النظام، إضافة إلى غياب 
تيـــار بنـــاء الدولة وحضور أحـــزاب ال حتظى 
بوزن شـــعبي أو سياسي وشخصيات مستقلة 

يتهمها البعض بالقرب من النظام.
 وكان وزير اخلارجية الروســـي، قد صرح 
فـــي وقت ســـابق، أن الهدف من لقاء موســـكو 
ليـــس احملادثات وإمنـــا تقدمي مكان وســـاحة 
للنقـــاش، فيمـــا وصـــف الناطق باســـم هيئة 
التنســـيق منذر خدام منتدى موســـكو بحسب 
املنظمـــني والداعني له، أنه نـــوع من العالقات 
العامة، أما تعليق رئيس تيار بناء الدولة وهو 
من املعارضة الداخلية حول لقاء موســـكو أنه 
منتدى لطـــرح اآلراء. ورغم غياب فرص خروج 
هذا املنتدى بتصور حلل لألزمة التي شـــارفت 
علـــى عامهـــا اخلامس، إال أن هـــذا ال مينع من 
القول بأن موســـكو ستســـعى بكل ثقلها لدفع 
األطـــراف اجلدية املشـــاركة باجتاه تبني رؤية 

النظام وفي مقدمتها بقاء األسد في احلكم.

موسكو تدفع 

المعارضة باتجاه األسد

 يونس مخيون:

 بعض األسماء املتعاطفة 

مع اإلخوان تستعد لخوض 

االنتخابات لصالح الجماعة

 محمد املومني: 

األردن مستعد لإلفراج عن 

السجينة العراقية مقابل 

إطالق سراح الطيار

{لن نســـمح ألي كان سواء دولة أو منظمة أو شخصا بانتهاك سيادة 

األردن، كما ال يمكننا أن نســـمح إلسرائيل بإقامة سياج داخل أراضينا 

ونقف مكتوفي األيدي}.

ناصر جودة
 وزير اخلارجية األردني

{إذا لم يتمكن تيار املســـتقبل وحزب اللـه من إيجاد حل ملا يســـمى 

ســـرايا املقاومة، فبإمكاننا  القول إن الحوار بينهما ســـيكون فاشـــال 

تماما}.

جوزيف املعلوف
 قيادي بحزب القوات اللبنانية

{في ظل غياب سياسة غربية واضحة تجاه الصراع السوري، استغلت 

روســـيا الفرصـــة لدفع أجندتهـــا الخاصة، والتي من نقاطهـــا، أن بقاء 

األسد هو الخيار الوحيد لالنتصار على املتطرفني}.

آنا بورشفسكايا
 محللة سياسية مبعهد واشنطن

شادي عالءالدين

} بيــروت - واكـــب أنصار حـــزب الله عملية 
مزارع شبعا، بإطالق النار واملفرقعات وتوزيع 
احللـــوى ومظاهر االبتهاج العارمـــة، التي لم 
يعـــرف في كل هـــذه الفترة ما يوازي شـــدتها، 
إال حني ســـقطت القصير املدينة الســـورية بيد 

مقاتلي احلزب وقوات النظام السوري.
وكان احلـــزب قد تبنى، يـــوم أمس، قصف 
مركبة عســـكرية إســـرائيلية بقذيفـــة مضادة 
للـــدروع فـــي منطقة جبـــل دوف، فـــي مزارع 
شـــبعا احملتلة علـــى احلدود مع لبنـــان، وقال 
إنهـــا ”أوقعـــت قتلـــى وجرحـــى فـــي صفوف 

اإلسرائيليني“.
وتهـــدد العمليـــة التـــي قـــام بهـــا احلزب 
بإشـــعال اجلبهة اجلنوبية للبنان، األمر الذي 

لطاملا حذر منه مسؤولون لبنانيون.
ويرى متابعون أن هـــذه العملية احملدودة 
قد تكون مقامـــرة خطيرة، والتي ال ميلك حزب 
اللـــه  الكثير من اخليارات إلدارتها،  فهو مهدد 
في حال عـــدم رده بخلق هوة كبيرة بينه وبني 
جمهوره الذي بات يرى نفســـه محبطا ويائسا 
من ناحية، وفي حالة الرد فإنه سيكون مجبرا 
على حتمل تداعيات ضخمة قد ال يكون له قبل 
باحتمالها في هذه اللحظة التي يغرق فيها في 

سوريا وفي العراق ورمبا كذلك في البحرين.

اللبنانيـــة الذي  احلـــدود  التصعيـــد على 
حرصـــت وســـائل اإلعـــالم التابعـــة للحـــزب 
وإســـرائيل على التعاطي معه بصيغة موحدة، 
يقـــول إن كال مـــن الطرفني يتعامـــل مع األمور 
انطالقـــا من صيغـــة التماثل فـــي ردود الفعل 

وانتظار ما سيقدم عليه الطرف اآلخر.
فإعالم حزب الله نشـــر عبر قناة ”امليادين“ 
خبرا يقول إن العملية تســـببت مبقتل أكثر من 
15 عســـكريا إســـرائيليا، ثم صـــدرت بعد هذا 
اخلبر أخبار كثيرة ومتضاربة تفيد بأنه أســـر 
جندي، واعتقـــال طواقم ثـــالث دبابات ليعود 

حزب الله وينفيها.
 كمـــا تتالـــت األخبـــار اإلســـرائيلية التي 
تتحـــدث عـــن حشـــود ضخمـــة علـــى احلدود 
واســـتعدادات لعمليـــة برية موســـعة، قبل أن 
تعود وتنشر دعوات للمستوطنني في املناطق 
الشمالية تدعوهم للعودة إلى منازلهم، توازيا 
مع نشـــر تلفزيون املنار أخبـــار تفيد بالتوقف 
التام للتصعيد اإلسرائيلي. وتطرح هذه اللعبة 
املتوازيـــة أســـئلة كبيرة حول أهـــداف كل من 
إســـرائيل وحزب الله من هذا التصعيد، الذي 
يبدو حتى اآلن محـــدودا وعن مصالح كليهما 

وأين يصب كل منهما استثماراته؟.
ويبـــدو أن احلـــزب قد جنح بشـــكل ما في 
استعادة عنوان املقاومة الذي كان قد تبدد إثر 
مشاركته في حرب النظام السوري ضد شعبه، 

وجنح في اســـتعادة شـــعبيته لدى جماهيره 
التي كانت تطالبـــه بالرد على عملية القنيطرة 

في سوريا.
وفـــي املقابل يبدو أن إســـرائيل قد جنحت 
كذلـــك في إجبار احلزب على الـــرد على عملية 

كبيرة وضخمـــة بعملية محدودة، وجنحت في 
إظهار خـــواء التهديدات اإليرانية، وســـاهمت 
بشكل من األشكال عبر إهدائها عنوان املقاومة 
للحـــزب فـــي دفعه إلـــى اســـتكمال تورطه في 

احلرب السورية.

حزب الله يحاول استعادة ثقة أنصاره بعملية محدودة ضد إسرائيل

مؤيدو حزب الله في الضاحية الجنوبية يهللون فرحا عقب سماع عملية شبعا

 ّ



} واشــنطن - حـــذرت واشـــنطن مـــن أنـــه 
ســـيتعين علـــى موســـكو أن تتحمـــل عواقب 
تدخلها في الشأن األوكراني بمواصلة دعمها 
لالنفصالييـــن المواليـــن لها، في إشـــارة إلى 
فـــرض مزيد من الحظر عليها، بحســـب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
جـــاء ذلـــك في وقـــت أعلـــن فيـــه الرئيس 
األوكراني، بترو بوروشـــنكو، أمس األربعاء، 
عن مطالبته نظيره الروســـي فالديمير بوتين 
بوقـــف تأجيج التوتر في الشـــرق االنفصالي 
األوكرانـــي واحترام اتفاق منســـك الموقع في 

الخامس من سبتمبر الماضي.
وذكر بيـــان للبيـــت األبيـــض أن الرئيس 
األميركي باراك أوباما والمستشارة األلمانية 
أنغيال ميـــركل اتفقـــا خالل محادثـــة هاتفية 
على أنه ســـيتعين علـــى روســـيا أن ”تتحمل 
عن دعمها المادي لالنفصاليين  المســـؤولية“ 

في شرق أوكرانيا.
وما عـــزز الفرضيات بأن أميركا ســـترفع 
من منســـوب العقوبات على موســـكو ما ذكره 
وزيـــر الخزانـــة األميركي جاك لـــو من كييف، 
أمـــس، حيث قـــال ”خيارنـــا األول هـــو الحل 
الدبلوماســـي الذي سيسمح بتخفيف التوتر، 
لكننا مستعدون لبذل المزيد إذا دعت الحاجة 
ولهذا الغرض، ســـنواصل العمل مع حلفائنا 

لزيادة الضغط على روسيا“.
وأوضـــح جـــاك لـــو أن احتـــرام الحكومة 
الروســـية لتعهداتها في إطار اتفاقية منســـك 
ســـيعجل بتخفيـــف الحظـــر المفـــروض على 

موسكو وإلنهاء هذا التوتر.
ويأتي هذا التلويح الغربي بعد أن كشفت 
الحكومـــة الروســـية، أمـــس، عـــن اإلجراءات 
األولـــى التـــي أعدتهـــا لتخفيف آثـــار األزمة 
التي تعيشـــها حيث تتضمن الخطة 60 إجراء 

في حيـــن يتوقع أن تـــؤدي العقوبات الغربية 
إلى مزيد من العزلة السياســـية واالقتصادية 

لروسيا.
وقد شـــدد الغربيون اللهجة ضد موســـكو 
بعـــد تصعيـــد أعمـــال العنف وبشـــكل خاص 
عمليـــات قصـــف مدينة ماريوبول الســـاحلية 
التي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين، السبت 

الماضي، وجرح نحو مئة آخرين.
الكرملين  والغـــرب  األوكرانيـــون  ويتهـــم 
بتقديـــم المســـاعدة العســـكرية لالنفصاليين 
وبنشر قواته النظامية في شرق أوكرانيا مما 
زاد من حدة ذلك التوتر بعد أن ضمت موسكو 

شبه جزيرة القرم في مارس العام الماضي.
لكن روسيا التي بلغت عالقاتها مع الغرب 
أدنى مســـتوياتها منذ الحرب الباردة بســـبب 
األزمة األوكرانية، تنفي أي تورط مباشـــر لها 
في هذا النزاع الذي أوقع أكثر من خمسة آالف 
قتيل في غضون تسعة أشهر، بحسب منظمات 

حقوقية دولية.
وفي خضم ذلك التصعيد بين المعسكرين 
الشرقي والغربي، أكد الناطق باسم الكرملين، 
ديمترى بيسكوف، أن الزعيم الكوري الشمالي 
كيـــم جونغ أون العدو اللدود ألميركا ســـيزور 
موسكو في مايو المقبل وسيحضر االحتفاالت 
بالذكرى السبعين النتصار الحلفاء في الحرب 

العالمية الثانية.
وســـيعجل هذا التقارب الروســـي الكوري 
الشـــمالي، على مـــا يبـــدو بتصعيـــد التوتر 
الراهـــن إلـــى ذروتـــه مـــع الواليـــات المتحد 
وحلفائهـــا األوربيين والســـيما بعـــد الحرب 
اإللكترونية التي شـــهدتها واشـــنطن وبيونغ 
يانغ في ديسمبر الماضي وبسبب المناورات 

العسكرية األميركية في كوريا الجنوبية.
ويرى محللون أنه على الرغم من أن تلويح 
المســـؤولين األميركييـــن بفـــرض حظر على 
موســـكو إال أنهم في الوقت نفســـه يرفضون 
الدخـــول في مواجهـــة عســـكرية معها، ليس 
بســـبب أن أوكرانيا ليســـت عضـــوا في حلف 
شمال األطلسي ”الناتو“ وأن األحداث هناك ال 
تحمل تهديدا مباشـــرا لمصالح األمن القومي 

األميركي، بل ببساطة ألن مثل هذه الفكرة تعد 
بالنسبة لهم غير معقولة على اإلطالق وضربا 

من الجنون.
كما يعتقد آخرون بـــأن الواليات المتحدة 
مضطرة للتعاون مع روســـيا علـــى الرغم من 
التوتـــر الحاصل باعتبارها العبـــا مهما على 
الســـاحة الدوليـــة فمـــن دونها لم تكـــن لترى 
المفاوضـــات بيـــن القوى العظمـــى مع إيران 

بشأن برنامجها النووي، النور.
وترفض موســـكو الدخول في حرب باردة 
جديـــدة فقـــد أكد وزيـــر الخارجية الروســـي، 
ســـيرغي الفـــروف، خـــالل مؤتمره الســـنوي 
األسبوع الماضي: ”ال نريد ولن نسمح بحرب 
باردة جديدة“، مشيرا إلى أن الغرب لن ينجح 

في عزل بالده.
وفي غضون ذلك، كشـــفت مســـودة اتفاق 
التـــي من المتوقع أنه ســـيجري التوصل إليه 

في اجتمـــاع وزراء خارجية الـــدول األعضاء 
باالتحـــاد األوروبي اليـــوم الخميس، عن نية 
االتحـــاد تمديـــد العقوبـــات المفروضـــة على 

روسيا منذ قرابة العشرة أشهر.
وجاء في المســـودة أنه ”في ضوء الوضع 
المتدهور اتفق المجلس على تمديد العقوبات 
التـــي تســـتهدف أشـــخاصا وكيانـــات تهدد 
بتقويض ســـيادة أوكرانيا وسالمة أراضيها 
والتـــي اتخـــذت في مـــارس 2014 وســـيجري 

تمديدها حتى سبتمبر 2015“.
لكن الحكومة اليونانية اليسارية المتشددة 
المنتشـــية بالفـــوز على سياســـات التقشـــف 
صرحـــت بأنها لم توافـــق على البيـــان الذي 
سيصدره وزراء خارجية االتحاد األوروبي، إذ 
يمكن أن تعرقل اليونان المعروفة بمعارضتها 
للعقوبات ضد روســـيا اتخـــاذ االتحاد موقفا 

موحدا.

وكان االنفصاليـــون الموالون لروســـيا قد 
دحـــروا القوات األوكرانية فـــي أكثر من موقع 
خالل األســـبوع الماضي، وســـقط عدد متزايد 
مـــن الضحايـــا، فيمـــا أدى قصـــف الجيـــش 
الحكومـــي إلـــى مقتـــل 16 مدنيا فـــي منطقة 
لوغانســـك التي يســـيطر عليها االنفصاليون 
وأربعة في دونيتســـك وفقا لما نســـبته وكالة 
الروسية لمسؤولين، وأفادت أن  أنباء ”تاس“ 

مئة آخرين قد جرحوا.
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} أديس أبابا - طالبت المبعوثة الخاصة لألمم 
المتحـــدة لمنطقة الســـاحل األفريقي، هيروت 
جبري سيالسي، األربعاء، بتحرك دولي عاجل 
ضـــد جماعة بوكو حرام المتطرفة، معتبرة أن 
نيجيريا مهد هذه الحركة اإلسالمية المتطرفة 

عاجزة عن مواجهتها بمفردها.
وحذرت سيالســـي من أن المنطقة برمتها 
معرضة لخطر هذه الجماعة أكثر من السابق، 
وقالت لوكالة الصحافة الفرنســـية ”حان وقت 
التحرك وإدراك الخطر الذي تمثله بوكو حرام 

على مجمل القارة األفريقية“.
يأتي ذلك فيما حث قائد القوات األميركية 
ديفيـــد  الجنـــرال  (أفريكـــوم)،  أفريقيـــا  فـــي 

رودريغيـــز، إلى بذل جهد دولي كبير للتصدي 
لمســـلحي الحركة الذين تســـببوا في مشاكل 

لنيجيريا والكاميرون وتشاد.
واعتبرت المبعوثـــة الخاصة أن نيجيريا 
ال يمكنهـــا أن تحمـــل ثقل المشـــكلة بمفردها، 
وقالـــت ”لم يعـــد وجود بوكو حـــرام مقتصرا 
على نيجيريا، لقد بدأنا نشـــهد تدفقا لالجئين 

إلى النيجر وكاميرون وحتى تشاد“.
وستشـــكل قضيـــة مكافحـــة إرهـــاب هذه 
الجماعة التي تنسج على منوال تنظيم داعش 
المتشـــدد في العراق وسوريا أحد المواضيع 
الرئيسية في قمة رؤساء دول االتحاد األفريقي 

التي تنطلق غدا في العاصمة اإلثيوبية.

ومن المتوقع بحســـب مصادر دبلوماسية 
أن تتبنـــى القمة األفريقية اســـتراتجية طارئة 
لمكافحـــة إرهاب جماعة بوكـــو حرام من أجل 
الحصـــول علـــى دعـــم دولـــي والســـيما على 
مستوى التمويل للقوة اإلقليمية التي شكلتها 

دول ال تملك ميزانية مرتفعة للشأن األمني.
القـــوة األفريقية التي تشـــكلت  وتواجـــه 
العام الماضي للتصدي للحركة صعوبات في 
عملها بســـبب الخالفات بين أبوجا وجيرانها 

الكاميرون وتشاد والنيجر والبنين.
وأرسلت تشـــاد التي لم تتعرض لحد اآلن 
لهجمات مـــن بوكو حـــرام أواخر، األســـبوع 
الماضـــي، قـــوة عســـكرية إلـــى الكاميـــرون 

لمســـاعدتها علـــى محاربة الجماعـــة بعد أن 
حاولت الســـيطرة علـــى قاعدة عســـكرية في 
أقصى شـــمال البالد تطل على بحيرة التشاد.
وكانت باريـــس طالب برد جماعـــي لمواجهة 

اإلرهاب الذي تعانيه أفريقيا.

لم تشهد العالقات الروسية األميركية مثل هذا التصعيد احلاد طوال السنوات العشرين 
األخيرة، فحتى خالل األحداث التي وقعت في أوســــــيتيا اجلنوبية في أغســــــطس ٢٠٠٨، 
لم يقدر أحد على تهديد موســــــكو بفرض حظــــــر عليها، لكن الوضع اختلف هذه املرة في 
أوكرانيا حيث سارت الواليات املتحدة وحلفاؤها في اجتاه محاولة عزل روسيا عن العالم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الواليات المتحدة تلوح بمزيد من العزلة على روسيا

األمم املتحدة تطالب بتحرك دولي عاجل للتصدي لخطر بوكو حرام

 [ خالف أوروبي بشأن توسيع العقوبات على موسكو [ حكومة ميدفيدف تعتمد سياسة إنقاذ للخروج من األزمة

إيقاف نسق الحظر الغربي التصاعدي على موسكو رهني بالتزامها باتفاق منسك

◄ انتقد أعضاء البرلمان اإليراني، 
األربعاء، تعاطف نائبة رئيس 

البرلمان األلماني كالوديا روت 
مع زعماء المعارضة اإليرانية 

المعتقلين.

◄ كشف مسؤول تركي، أمس، 
عن أن عدد المقاتلين األجانب 

المحتمل عبورهم إلى سوريا سجل 
زيادة تقدر بنحو ألفي شخص منذ 

األسبوع الماضي.

◄ أعرب وزير الخارجية األسباني 
خوسيه مانويل غارسيا عن دعم 

بالده لتركيا في االنضمام إلى 
االتحاد األوروبي، وفقا لما أورده، 
األربعاء، موقع صحيفة ”الدياريو“ 

األسبانية.

◄ طالب الرئيس األوكراني بترو 
بوروشنكو، أمس، الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين بضبط المقاتلين 
االنفصاليين في شرق بالده.

◄ أعلن الجيش الباكستاني، 
األربعاء، مقتل 92 مسلحا وتدمير 

ستة مخابئ في غارات جوية 
جديدة شنها على منطقتي 

وزيرستان الشمالية وخيبر القبلية 
بشمال غرب البالد.

◄ من المتوقع أن يقوم زعيم كوريا 
الشمالية بزيارة إلى روسيا في 

مايو القادم وهي األولى منذ توليه 
السلطة العام 2011 ، بحسب وكالة 

أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

◄ طالب قائد القوات األميركية في 
أفريقيا الجنرال ديفيد رودريغيز 
مساء، الثالثاء، ببذل جهد دولي 

أكبر للتصدي لجماعة بوكو حرام 
المتطرفة في نيجيريا.

باختصار

محللـــون يـــرون أنه علـــى الرغم 

من أن تهديد واشنطن بفرض 

حظـــرا علـــى موســـكو إال أنهم 

يرفضون مواجهتها عسكريا

◄

املبعوثة الخاصة لألمم املتحدة 

األفريقـــي  الســـاحل  ملنطقـــة 

تؤكـــد أن خطـــر بوكو حـــرام لم 

يعد مقتصرا على نيجيريا

◄

أخبار
«االتفاق النووي بني أميركا والهند سيكون له تأثير سلبي على 

اســـتقرار منطقة جنوب آسيا، ومع ذلك فإن باكستان تحتفظ 

بالحق في حماية مصالح أمنها القومي». 

سرتاج عزيز
مستشار األمن القومي الباكستاني

«لـــم يتحـــرك أي بلد قيد أنملـــة من أجل توفير األمن واالســـتقرار 

والقضاء على الفقر في الصومال، لكن عندما تعلق األمر بكوباني 

فقد استنفر العالم بأسره لذلك». 

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«التزام فيدل كاسترو باألعراف واملبادئ الدولية إشارة إيجابية، 

وتأمـــل الواليات املتحـــدة في أن تعتمدهـــا الحكومة الكوبية من 

أجل كوبا ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة».

جنيفر بساكى
مساعدة وزير اخلارجية األميركية

جاك لو:

خيارنا األول دبلوماسي 

ومستعدون لفرض مزيد 

من الحظر على روسيا

اتهام األرجنتني بدفن سر 

ضلوع إيران في تفجير 94

الشباب الكردي في تركيا يحتفل بطرد تنظيم داعش املتطرف من مدينة كوباني السورية، تعبيرا عن تمسكه بهويته

} بيونــس آيــرس  - قاطـــع يهـــود األرجنتين 
االحتفاالت الرســـمية بالهولوكوست طاعنين 
في جدية الحكومة بشأن التحقيقات وذلك بعد 

مقتل المدعي األرجنتيني ألبرتو نيسمان.
الرئيســـة  أعلنـــت  أن  بعـــد  ذلـــك  وجـــاء 
األرجنتينية كريســـتينا كيرشنر عن حل جهاز 
االســـتخبارات الذي تحوم حوله الشـــكوك في 
موت المدعي العام نيســـمان قبل أن يكشـــف 
أســـرارا على ما يبدو تدين إيـــران في تفجير 

المعهد اليهودي العام 1994.
وتتهم الجاليـــة اليهودية فـــي األرجنتين 
الحكومة بالتستر على خبايا القضية وإخفاء 
الحقيقـــة عنهـــم التـــي تتهـــم بدورهـــا جهاز 

االستخبارات نفسه بالسعي إلى إسقاطها.
ويعتبـــر محللون أن الحكومـــة تقف وراء 
موت المدعي العام ويـــرون أنه تمت تصفيته 

خوفا من أن يكشف معلومات مهمة.
مســـؤولين  بوقـــوف  القضـــاء  ويشـــتبه 
إيرانييـــن كبـــار وراء الهجـــوم علـــى المركز 
اليهـــودي لكنه لم يتمكن مطلقـــا من التوصل 

إلى موافقة على تسليمهم منذ 2006.
وفي العـــام 2013 وقعت طهـــران وبوينس 
آيـــرس على مذكـــرة تنص على تشـــكيل لجنة 
تحقيق في القضية وهو اتفاق واجه انتقادات 

من الطائفة اليهودية.

ّ
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مصر والسعودية.. تحالف متكامل تفرضه تحديات إقليمية مشتركة
[ التحرك االستراتيجي ضد اإلرهاب وأزمة اليمن والتهديد اإليراني من الثوابت [ دعم الرياض لالقتصاد المصري جزء من الخطة األمنية

} القاهرة - إثر وفاة العاهل الســــعودي امللك 
عبد الله بن عبدالعزيز، ومبايعة امللك ســــلمان 
بن عبدالعزيز ملكا للســــعودية، حازت العالقة 
بني الرياض والقاهــــرة، مؤخرا، على اجلانب 
األكبر من االهتمام، مقارنة بعالقة الســــعودية 
ببقيــــة الدول، ألســــباب عديــــدة ال تنفصل عن 
األحــــداث اجلارية في املنطقــــة. وحتّدث بعض 
احملللني عن إمكانية تراجع العالقات املصرية 
الســــعودية، على مســــتوى الدعم الســــعودي 

املالي ملصر، على األقل.
وكانت بعض الدوائر اإلعالمية اســــتغلت 
تأخر الرئيــــس املصري عبدالفتاح السيســــي 
عــــن حضور مراســــم جنازة امللــــك عبدالله بن 
عبدالعزيز، حيث كان يحضــــر منتدى دافوس 
االقتصادي، ولم يتمكن من الذهاب إلى الرياض 
مباشرة، نتيجة سوء األحوال اجلوية، للتحدث 
عن بوادر أزمة بني الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســــي، والعاهل السعودي امللك سلمان بن 

عبدالعزيز.
ونفــــت مصــــادر مّطلعــــة هــــذه التكّهنات، 
مؤّكدة لـ“العرب“ أن سياســــة الرياض ال تتغير 
بسهولة، وأن امللك ســــلمان بن عبدالعزيز كان 
منخرطــــا فــــي إدارة احلكم إلى جوار شــــقيقه 
الراحل، وعلى علــــم بتفاصيل جميع القضايا، 
بل كان في األشهر األخيرة، بعد اشتداد املرض 
على امللك عبدالله، املتحكم الفعلي في دفة أمور 

كثيرة.
السياســــة  أن  علــــى  املصــــادر  وشــــّددت 
الســــعودية جتاه مصر لن تتغير، ورمبا تشهد 
تعاونا أكبر، فما يجمع الرياض والقاهرة، إلى 
جانب العالقــــات التاريخية والعالقة اخلاصة 
بني امللك ســــلمان ومصر، ملّفــــات هامة تتعّلق 
باألمن القومي لكال البلدين وباملنطقة العربية 
عمومــــا، والتي ال ميكن البــــّت فيها مبعزل عن 

تواصل وتنسيق مصريني سعوديني.

مدفعية إعالمية ثقيلة

مبجــــّرد اإلعالن عن وفــــاة امللــــك عبدالله، 
وفي خضم االنشغال بترتيب الوضع الداخلي 
في الســــعودية، ومتابعة العالــــم ملا يجري في 
الريــــاض، تســــّربت تقارير عن إمكانية نســــف 
املصاحلة القطريــــة املصرية بعد وفاة عّرابها. 
واستغّل مســــّربو هذه التقارير تزامن التغيير 
في الســــعودية مع ذكــــرى ثــــورة 25 يناير في 
مصر، حيــــث عــــادت الوجــــوه اإلخوانية إلى 
الظهــــور، مســــتغلة ترســــانتها اإلعالمية، من 
إلكترونيــــة،  ومواقــــع  وفضائيــــات  صحــــف 

وباألساس منبرها األول فضائية اجلزيرة.
احلضــــور  املتابعـــــــون  الحـــــــظ  وقــــد 
املكّثف لعــــدد من عناصر اإلخــــوان وحلفائهم 
والتقاريـــــــر املشــــحونة التـــي بثتهــــا قنـــاة 
اجلزيرة، مبناســــبة الذكــــرى الرابعة لثورة 25 
ينايــــر املصرية، وهو ما اعتبر تصعيدا جديدا 
ضد مصــــر بعد فترة هدوء نســــبي شــــهدتها 

تغطية القناة وتقاريرها عن الشأن املصري.
هــــذا التغيير في سياســــة اجلزيرة وعودة 
اخلطــــاب التحريضــــي، أوحيــــا لكثيرين بأن 
الدوحــــة أصبحــــت في حل مــــن اتفاقها املعلن 
مع الرياض بخصوص املصاحلة مع القاهرة، 
واستغّل مرّوجو هذه التكّهنات انشغال القيادة 
السعودية اجلديدة بترتيب شؤونها الداخلية 
واإلشــــراف على مراســــم العزاء في وفاة امللك 
عبداللــــه، باإلضافة إلى تأخر زيارة السيســــي 
في تقدمي واجب العزاء في وفاة امللك عبدالله.

ووصفت مصادر رسمية مصرية محاوالت 
التشــــكيك بــــأن غايتها ترســــيخ انطبــــاع بأن 
القاهــــرة فقدت أهم ســــند لها، وإشــــعال فتنة 
سياســــية يصعــــب احتواؤها في املســــتقبل، 
وســــتؤّثر بالتأكيد علــــى مجريات األحداث في 
املنطقة، خاصة وأنها صدرت عن جهات تسعى 
إلى االنتقام ممن تصــــّدوا لطموحات اإلخوان 

ونسفوا أحالمهم بالسيطرة على املنطقة. 
وتؤكد املصــــادر أن وقوف الســــعودية مع 
الشــــعب املصري إبان ثــــورة 30 يونيو وثورة 
25 ينايــــر كان مــــن أقوى املواقــــف التي دعمت 

مصر دوليــــا، وكان امللك عبداللــــه حليفا قويا 
ضد انتشــــار نفوذ جماعات التطرف اإلسالمي 
وتناميــــه، وكان أول رئيس دولة يزور القاهرة 
بعــــد فــــوز الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي في 

االنتخابات الرئاسية. 
والريــــاض ســــاهمت فــــي رفــــد االقتصاد 
املصري املتدهــــور مبليارات الدوالرات وأيضا 
مببادرة مؤمتــــر للدول املانحة وأصدقاء مصر 
النتشالها من عثرتها االقتصادية، وجمع ما ال 
يقــــل عن 60 مليار دوالر لالســــتثمار في مصر. 
وهناك مشــــاركة متوقعة من نحو ألف شــــركة 
ومســــتثمر ســــعودي، في مؤمتر شــــرم الشيخ 
االقتصــــادي في مــــارس املقبل، فــــي قطاعات 

متباينة.
في املقابل أّكد الرئيس املصري عبدالفّتاح 
السيســــي، في أكثر من مناســــبة أن أمن مصر 
من أمن السعودية ودول اخلليج العربي، وهو 
موقــــف ال ينفصل عــــن مواقف كثيــــرة جمعت 
البلدين منــــذ عهود ســــابقة وتعكس بوضوح 
متانة العالقات املصرية السعودية التي يتوقع 
متابعون أنها ستســــتمر فــــي متيزها في عهد 

القيادة السعودية اجلديدة.
تاريخ العالقــــات املصرية الســــعودية بدأ 
منذ تأســــيس اململكة العربية الســــعودية عام 
1932، وككل العالقات مّرت بفترات شّد وجذب، 
وتعّرضــــت ملطبات وعراقيــــل وأزمات مختلفة، 
كان أشــــّدها خــــالل فترة الســــتينات من القرن 
املاضي، عندما تدخل الرئيس املصري الراحل 
جمــــال عبدالناصــــر في اليمن عســــكريا. وهو 
األمر الــــذي أقلق الرياض ودخلــــت حينها مع 

القاهرة في مناوشات متبادلة.
لكــــن، أيضا شــــهدت العالقــــات بني مصر 
والسعودية، تدّخالت حاسمة ومواقف أخوّية، 
خاصة في حــــرب أكتوبر 1973، حيث كان امللك 
فيصــــل بن عبدالعزيــــز واحدا من بــــني ثالثة، 
رفقة الرئيس املصري الراحل أنور الســــادات، 
والرئيس الســــوري الراحل حافظ األسد، على 
علم مبوعد احلرب التي شــــنتها مصر وسوريا 
على إســــرائيل. وكان قرار الرياض بوقف ضخ 
البتــــرول للغرب قرارا ســــياديا مهمــــا في ذلك 

الوقت.
وأكدت مصادر رســــمية مصرية لـ ”العرب“ 
أن القــــادة اجلــــدد فــــي الســــعودية يرتبطون 
بعالقة وطيدة مع مصر، عســــكريا واقتصاديا 
واســــتراتيجيا، وعلــــى رأســــهم امللك ســــلمان 
بن عبدالعزيــــز، الذي يتمتــــع بتاريخ عروبي، 
يتصّدره اشــــتراكه شــــخصيا، في شبابه، في 
املقاومة الشعبية إلى جوار شقيقه األكبر امللك 
فهد، خالل العدوان الثالثي (بريطانيا وفرنسا 
وإســــرائيل) على مصر عــــام 1956، إضافة إلى 
دوره احملوري املستمر كممثل للدعم السعودي 

ملصر، عقب ثورة 30 يونيو.
وخــــالل األعــــوام القليلــــة املاضية وصلت 
العالقات بني البلدين، إلى مســــتوى التحالف 
االســــتراتيجي املتكامــــل، الــــذي ميثــــل قاعدة 
لتحالف عربي مــــن املتوقع أن تقــــوده اململكة 

العربية الســــعودية ودولة اإلمــــارات العربية 
مــــع مصر، وهو حتالف يبدو أنــــه يراهن على 
اجليــــش املصــــري فــــي مواجهــــة التهديدات 
األمنية اإلرهابية التي حتيط باملنطقة العربية 

وصد طموحات إيران اإلقليمية.
وكانــــت صحيفــــة ”العرب“ نقلــــت في عدد 
ســــابق، (ُنشــــر في 23 /01 /2015، العدد: 9806، 
ص7)، عن مصادر عســــكرية مصرية، أن هناك 
تنســــيقا أمنيا بني القاهــــرة والرياض وقوى 
إقليمية عربيــــة ملنع انفالت زمــــام األمور عند 

املدخل اجلنوبي للبحر األحمر. 
وأشارت املصادر إلى أن ما يجري في هذه 
املنطقــــة االســــتراتيجية، جس نبــــض من قبل 
إيــــران، الغرض منه قيــــاس رد الفعل املصري 
والســــعودي، واختبار مدى صالبــــة موقفهما 
وتعاونهمــــا، أمــــام مواجهــــة بــــؤرة التوتــــر 
اجلديدة، والتي ميكن أن تشغل قوات التحالف 
العربيــــة عن مد بصرهــــا إلى كل مــــن العراق 

وسوريا واخلليج العربي.

أضلع ثالثة للعالقة

أّكد عمرو الشوبكي، اخلبير مبركز األهرام 
للدراسات السياسية واالســــتراتيجية أنه من 
املرجح أن تظل السياســــات اخلارجية للمملكة 
دون تغيير، نظرا إلى حساسية امللفات املعنية 
بها، على غرار تهديد الدولة اإلسالمية وصعود 
احلوثيني إلى السلطة في اليمن واالنقالب على 
املبادرة اخلليجيــــة ونوايا طهران في املنطقة، 
فضال عن الصراعات في ســــوريا والعراق وما 

يجري في لبنان.
واتفق معه في الرأي، طارق فهمي، أســــتاذ 
العلوم السياســــية بجامعــــة القاهرة، قائال إن 
سياسة الســــعودية جتاه مصر، في عهد امللك 
ســــلمان بــــن عبدالعزيز، ســــتظل ثابتــــة لدعم 
اســــتقرار املنطقة. والثبات واالســــتقرار هذان 
تشــــارك في ترســــيخهما مجموعة مــــن األفراد 
فــــي مراكــــز قياديــــة فــــي البلدين، وقــــد لفتت 
املصادر، في هذا الســــياق، إلــــى األهمية التي 
تنظــــر بها مصر إلى الدور الذي ســــوف يلعبه 
األمير محمد بن ســــلمان، وزير الدفاع ورئيس 
الديوان امللكي، الذي يعد من أبرز القادة اجلدد 
في اململكة، وهــــو من أصحاب التوجه القومي 

العربي.

وأشــــارت املصادر إلى االتصال الذي تلّقاه 
األمير محمد بن ســــلمان، عقــــب توليه حقيبة 
الدفــــاع، من وزير الدفاع املصــــري الفريق أول 
صدقــــي صبحي، وجرى خالله تبــــادل الرؤى، 
والتأكيــــد علــــى اســــتمرار التعاون املشــــترك 
ملواجهــــة التهديــــدات اإلقليميــــة، خاصة بعد 
األحــــداث املتصاعــــدة التــــي شــــهدها اليمــــن 
مؤخــــرا، عالوة علــــى تزايد تهديــــدات تنظيم 
”داعــــش“ علــــى مناطــــق شــــمال الســــعودية، 

واألطماع اإليرانية شرق اململكة.
في ظّل هــــذه األوضاع، يــــرى اخلبراء، أن 
استمرار التعاون العسكري االستراتيجي بني 
البلديــــن يحتل أهمية قصوى لــــدى قيادتيهما 
السياســــية، وشــــددوا على أن اليمن الذي كان 

أحد أســــباب الفراق بني القاهرة والرياض من 
قبل، ســــيكون من أهم أســــباب التالقي حاليا. 
وهــــذه األزمة كفيلة بإذابــــة أي جليد ميكن أن 
يتراكــــم علــــى الســــطح، إذا حــــدث تباين في 
األولويــــات، فهــــي أزمــــة متس صميــــم األمن 
القومي للبلديــــن، واللقاء على قاعدتها يتفوق 
على أي خالف هامشــــي قد يظهر فجأة، ورمبا 
يكون التنسيق احلالي بني األجهزة األمنية في 
كل من القاهرة والريــــاض دليال قويا، لدحض 
الشــــكوك التي راودت البعض، وسعى آخرون 

إلى ترويجها عمدا.
وذكر خبــــراء أمنيون لـ ”العــــرب“ أن ملف 
مكافحة اإلرهاب، الضلع األساسي الثاني، في 
مثلــــث العالقة الذي يتكون من اليمن ومكافحة 
اإلرهــــاب والدعــــم االقتصادي، والذي ســــيتم 
مواصلــــة البناء عليــــه لتمتــــني العالقات بني 
البلديــــن، ويؤكد أن التحالــــف بينهما يصعب 
تعرضــــه لهــــزات مفاجئــــة، ألن املصالح التي 
حتكمه قوية، وال عالقــــة لها بأهواء أو رغبات 
جهــــة مــــا، فمصالح الــــدول الكبيــــرة حتكمها 
بتغيــــر  تتغيــــر  أن  يصعــــب  اســــتراتيجيات 

األشخاص.
هنــــا أشــــارت مصــــادر مطلعــــة أخــــرى لـ 
”العــــرب“ إلــــى أن التعــــاون في امللــــف األمني 
املشــــترك، يديره اآلن األمير محمــــد بن نايف، 
صاحــــب اخلبرة في مواجهــــة تنظيم القاعدة، 
والــــذي تعــــرض حملاولــــة اغتيال مــــن جانب 
التنظيــــم اإلرهابــــي، قبل أن يكســــر شــــوكته، 
ويحمي اململكة من الوقوع في براثن اإلرهاب، 
وهو وســــطي املنهــــج ومن أوائــــل الرافضني 
للتطــــرف، فكــــرا وتنظيما، ويعــــرف متاما أن 
دحر اإلرهاب في مصــــر، يضمن تأمني اململكة 
العربية السعودية، واملنطقة من اإلرهاب الذي 

يستهدف دوال عديدة فيها.
أما الضلع األخير فــــي املثلث الذي يتحكم 
في مرتكزات العالقة املشتركة بني البلدين، فهو 
ملف الدعم االقتصادي، ولدى القيادة املصرية 
مؤشرات ودالئل قوية، تؤكد أن اململكة العربية 
الســــعودية ســــتكون حريصــــة علــــى االلتزام، 
بوصيــــة امللك عبداللــــه بن عبدالعزيــــز، بدعم 
مصر اقتصاديا رغم األحاديث التي تدور حول 
انخفاض الدعم السعودي املادي ملصر بصورة 
اضطراريــــة، بســــبب تراجــــع أســــعار النفط، 
األمر الذي ميكن أن يحــــدث هزة في االقتصاد 

املصري.
وأكــــد ذلــــك وزيــــر االقتصــــاد والتخطيط 
الســــعودي محمد اجلاســــر، حيث صرح خالل 
أشــــغال منتــــدى التنافســــية الدولــــي الثامن 
الذي يعقــــد في مدينة الريــــاض، بأن الرياض 
ستستمر في تبني السياسات التي انتهجتها 

في عهد امللك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتوقع ماهر هاشم، اخلبير االقتصادي، أال 
تؤثر وفاة امللك عبدالله، على مصر اقتصاديا، 
حيث ســــيكمل املســــيرة من بعده امللك سلمان، 
الذي يتميز بســــعة األفق واملرونة ويعي متاما 
دور مصر اإلقليمي. كما توقع زيادة التماســــك 
بني القاهرة والرياض، خاصة وأن هناك العديد 
من االتفاقيات املبرمة، من أبرزها مشــــروعات 
الطاقــــة والنفط ومتويل مشــــروعات في قطاع 
الكهرباء ومتويل اســــتيراد مشــــتقات بترولية 
وإنشــــاء مصانع ملواد البناء بقناة الســــويس 

باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.
وفــــي ذات الســــياق، قال جمــــال البيومى، 
فــــي  العــــرب،  املســــتثمرين  احتــــاد  رئيــــس 
تصريحــــات صحفية ســــابقة، إن املســــاعدات 

الســــعودية واخلليجيــــة إلى مصــــر تأتي في 
إطــــار األمن القومى العربي. كما يرى مراقبون 
أّن احلفاظ على التــــوازن االقتصادي املصري 
ُيعتبــــر مســــألة هامة وجوهرية بالنســــبة إلى 
السياســــة الســــعودية التي تعــــول كثيرا على 
تقويــــة جيرانهــــا وحلفائهــــا العــــرب من أجل 
مـجابهــــة األخطــــار اإلرهابيــــة التــــي تتهــــدد 

املنـطقة.
بدورها شــــّددت مصادر مطلعة لـ ”العرب“ 
على أن الدعم السعودي في صورته االقتصادية 
دعم اســــتراتيجي، يصعب انقطاعه أو تراجعه 
بشكل كبير، قبل أن يتماسك االقتصاد املصري، 
ولدى الريــــاض فوائض مالية كبيرة، لن تتأثر 
مبســــاعداتها للقاهرة. وحتسبا ملأزق من هذا 
النوع تشجع السعودية شركاتها ومستثمريها، 
على دخول الســــوق املصريــــة بكثافة، ألن هذه 
املســــاهمة لها فوائد سياســــية وأمنية أيضا، 
وبالتالي ال مجال للحديــــث عن إمكانية تغيير 
ســــلبي في العالقة بني مصر والســــعودية، بل 
بالعكــــس، من املنتظر أن تتدّعــــم هذه الـعالقة 
أكثر فـي عهد امللك ســــلمان بن عبدالعـزيز في 

ظل التحديات اإلقليمـية الكبيـرة.

عندمــــــا ّمت اإلعــــــالن عــــــن وفــــــاة العاهل 
ــــــن عبدالعزيز،  الســــــعودي، امللك عبدالله ب
حتّدث بعــــــض اخلبراء عــــــن إمكانية تأّثر 
ــــــة الســــــعودية. ورّكز  السياســــــة اخلارجي
اخلبراء باألساس على العالقة بني الرياض 
وواشنطن، على مستوى العالقات الدولية، 
ــــــاض والقاهرة، على مســــــتوى  ــــــني الري وب
ــــــت  ــــــة، وتعال ــــــة العربي العالقــــــات اإلقليمي
ــــــاك تقول  أصوات مشــــــككة مــــــن هنا وهن
ــــــة تواصل العالقات الســــــعودية  إن إمكاني
املصرية املتميزة أضحت مســــــتبعدة، غير 
ــــــادئ التي تســــــير وفقها  أّن الواقــــــع واملب
دبلوماسية اململكة منذ عقود يفيدان عكس 
ذلك، خاصة أّن امللك سلمان بن عبدالعزيز 
أشــــــار منذ اعتالئه ســــــّدة احلكم إلى أن 
السياسة السعودية لن حتيد عن ثوابتها.

الرؤية الواضحة للسياستين السعودية والمصرية تجاه التحديات المطروحة تزيد من عمق العالقات القائمة ومن ثباتها

ملفات هامة تتعلق باألمن القومي 

وستدعم  والقاهرة  الرياض  تجمع 

لحماية  ــر  أكــث بينهما  ــعــالقــة  ال

اإليرانية  األطــمــاع  مــن  المنطقة 

والتهديدات اإلرهابية

◄ الـــتـــعـــاون فــــي الـــمـــلـــف األمـــنـــي 

بن  محمد  األمير  يديره  المشترك 

نايف الذي يعي أن دحر اإلرهاب في 

مصر يضمن تأمين السعودية ضد 

هذا الخطر

◄

«الســـعودية تريـــد أن تكـــون مصـــر ذات موقـــع مركزي إقليميـــا، بعد 
ســـنوات من التراجـــع، لذلك فإن املواقف السياســـية بعد وفاة امللك 

عبدالله بني البلدين ستظل ثابتة لدعم استقرار املنطقة».

حسن نافعة
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

«العالقـــات املصريـــة الســـعودية عالقات قويـــة منذ القـــدم، وثقافة 

الشعبني اتصلت بأواصر ال يمكن زعزعتها، وستبقى هذه العالقات في 

كامل قوتها من خالل الفعاليات املشتركة بني الشعبني».

محمد مختار جمعة
وزير األوقاف املصري

«لن يحدث تراجع خالل حكم امللك سلمان بن عبدالعزيز، بل ستشهد 

العالقـــات بني الســـعودية ومصر تقاربـــا في املرحلـــة املقبلة من أجل 

التصدي للتحديات املشتركة بني البلدين ومواجهة اإلرهاب».

رخا أحمد حسن
عضو املجلس املصري للشؤون اخلارجية

في 
العمق

للمشاركة والتعقيب:
research@alarab.co.uk

◄ يشهد مقر االتحاد األفريقي اليوم 
الخميس عقد 5 قمم مختلفة، إحداها 

للهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا 
"إيغاد"، والثانية لمبادرة الشراكة 

للتنمية في أفريقيا "نيباد"، والثالثة 
لمجلس السلم واألمن األفريقي، 

والرابعة لآللية األفريقية لمراجعة 
النظراء، باإلضافة إلى قمة أفريقية 

لمناقشة تطورات فيروس إيبوال.

◄ تستضيف مدينة أربيل العراقية، 
يومي 8 و9 من فبراير القادم، مؤتمرا 

لمناقشة عمليات اإلبادة الجماعية 
والتطهير العرقي والتهجير التي 

تعرض لها أبناء المكونين اإليزيدي 
والمسيحي على يد تنظيم داعش، بعد 

احتالله مدينة الموصل واجتياحه 
قضاء سنجار وأجزاء واسعة من سهل 

نينوى مطلع أغسطس 2014.

◄ تنظم دائرة التنمية االقتصادية 
في إمارة رأس الخيمة، من 14 إلى 

16 مارس المقبل، مؤتمرا دوليا حول 
مساهمة االقتصاد اإللكتروني في 

تنمية منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا.

مفكرة

عمرو الشوبكي:

من المرجح أن تظل 

السياسة الخارجية 

للمملكة دون تغيير
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األزمة الليبية تتفاقم والتدخل العسكري خيار مطروح بقوة

[ داعش يعتبر ليبيا بوابته االستراتيجية لـتحقيق مشروعه [ فشل سياسة محاربة اإلرهاب عن بعد يعيد طرح فكرة التدخل الخارجي

} طرابلــس - بدال مـــن أن تدخل ليبيا مرحلة 
إعادة بنـــاء مؤسســـات الدولة والتأســـيس 
لدولـــة مدنية دميقراطيـــة حديثـــة، كما كان 
منتظرا بعد التخلص مـــن نظام اجلماهيرية 
العظمـــى، ســـقطت البـــالد في فوضـــى عدم 
اســـتقرار وتطّور الوضع ليصبح خطرا حتى 

على دول اجلوار.
متـــى ســـتنتهي األزمـــة الليبية؟ ســـؤال  
تـــزداد اإلجابة عليه ضبابيـــة وغموضا، مع 
كّل تفجيـــر جديـــد أو عملية اغتيـــال أو أزمة 
سياســـية جديـــدة تلـــوح فـــي ســـماء البالد 
التـــي تتمّتـــع باملقّومـــات األساســـية لتكون 
دولة غنيـــة متطـــّورة، لكن تداخـــل املصالح 
اإلقليمية والدولية،عّمق االنقســـام والصراع 
فيها وجعل منها أحد أهم مراكز اســـتقطاب 

وتدريب املقتالني في التنظيمات اجلهادية.
ومنـــذ أشـــهر تعانـــي البـــالد، مـــن أزمة 
سياســـية، حتولـــت إلـــى مواجهة مســـلحة 
متصاعـــدة فـــي الشـــهور األخيـــرة، بعد أن 
ســـيطرت جماعة فجر ليبيا على طرابلس في 

أغسطس 2014. 
وأفرزت األزمة حكومتني تتنافســـان على 
الشـــرعية، لكل منهمـــا مؤسســـاتها، األولى 
معتـــرف بها دوليا في مدينة طبرق (شـــرق)، 
وتتألـــف مـــن: مجلس النواب، الـــذي مت حله 
من قبل احملكمة الدســـتورية العليا، وحكومة 
عبدالله الثنـــي املنبثقة عنـــه، إضافة إلى ما 
يســـميه هذا اجلناح بـ“اجليش الليبي“. أما 
اجلناح الثاني للســـلطة فـــي ليبيا، وهو في 
العاصمـــة طرابلس، فيضـــم املؤمتر الوطني 
العام، ومعه رئيس احلكومة عمر احلاســـي، 
فضال عما يســـميه هـــذا اجلناح هـــو اآلخر 

بـ“اجليش الليبي“.
ووصـــف رفعت ســـيد أحمـــد، مدير مركز 
يافـــا للدراســـات السياســـية فـــي القاهـــرة، 
األوضاع في ليبيا باملعقدة، وقال في تصريح 
لـ“العـــرب“ إنهـــا تبـــدو عصيـــة علـــى احلل 
بالطرق التقليدية، فهـــذه الدولة تعيش حالة 
نادرة من الفوضـــى واالنفالت، قد تؤدي إلى 
تفتيتها عمليا، فالواقع يؤكد تالشـــي قبضة 
وشـــكل الدولة، حيث تركت الساحة للصراع 
احملتدم بني امليليشيات، التي تنتمي جلهات 

وقوى مختلفة.
وأوضح سيد أحمد أن ليبيا، حتفل بنحو 
مئتي ميلشيا مسلحة، عدد كبير منها يلتحف 

برداء إسالمي زائف، ويتقاتل في فترات على 
مناطق النفـــوذ والثروة، ويتحـــد في أوقات 
أخرى، ملواجهة قوات حفتر واجليش الليبي.
وبـــّني مدير مركـــز يافا أن حـــوار جنيف 
الذي دعت إليه األمم املتحدة، لم ولن يغير من 
الواقع الليبي، ألن املتحاورين غير مسيطرين 
متاما على امليليشـــيات، مشيرا إلى أنه حتى 
لو أسفر املؤمتر عن نتائج إيجابية محدودة، 
مثـــل نـــزع األســـلحة والتوافق علـــى وحدة 
الشـــعب الليبي، ســـوف تظل القرارات مجرد 
حبـــر على ورق، ولن جتد طريقها للتنفيذ، إال 
إذا سيطر اجليش الليبي على مقاليد األمور، 
وهـــذا لن يتحقـــق دون دعم عســـكري عربي 
قوي، وغير ذلك ســـوف يضع ليبيا في حرب 
طويلة، تستمر سنوات، ولن تستطيع أي قوة 
إقليميـــة أو دولية، الوقوف في وجه االنفالت 

الشامل املنتظر.

داعش يهدد ليبيا وجوارها

وّفـــرت هـــذه األزمـــة السياســـية أرضية 
مناســـبة لتنظيـــم الدولة اإلســـالمة ليتمّدد، 
على غرار متـــّدده في ســـوريا والعراق. وقد 
نشـــر التنظيم، الذي تبّنـــى الهجوم األخيرة 
وســـط العاصمـــة  علـــى فنـــدق ”كورنثيـــا“ 
طرابلس، دراسة حملت عنوان ”ليبيا البوابة 
االســـتراتيجية للدولة اإلســـالمية“. يشـــرح 
التقرير، الذي تناقلتـــه مواقع جهادية تابعة 
لداعش وتنظيمات موالية له، أسباب اهتمامه 
بليبيا، وأبرز ميزاتها التي جتعل منها نقطة 
انطالق هامة نحو حتقيق ما يسمى بـ ”دولة 

اخلالفة“.
 وممـــا جاء فـــي هـــذه الدراســـة: ”ليبيا 
تتمتـــع مبوقـــع اســـتراتيجي ميكنهـــا مـــن 
تخفيف الضغط على مناطق دولة اخلالفة في 
العراق والشـــام، حيث تتميز مبساحة كبيرة 
جدا وبصحراء شاســـعة ال ميكـــن مراقبتها، 
وبجبـــال محصنـــة جتعل الطائـــرات عدمية 
اجلدوى… ويكفي أن نقول إن ليبيا تطل على 
بحـــر وصحراء وجبال وعلـــى 6 دول (مصر، 

السودان، تشاد، النيجر، اجلزائر، تونس)“.
كمـــا جاء فـــي ذات الدراســـة، املنســـوبة 

لداعـــش، أن ”ليبيا ذات ســـاحل طويل ومطل 
علـــى دول اجلنـــوب األوروبـــي والتي ميكن 
الوصـــول لها بســـهولة عن طريـــق الزوارق 
البســـيطة، ولعلنا ننوه إلى كثـــرة الرحالت 
ملا يســـمى (الهجـــرة غير الشـــرعية) في هذا 
الســـاحل، وبأعـــداد مهولـــة، تقـــدر بحوالي 
500 شـــخص يوميـــًا، ونســـبة كبيـــرة منهم 
يســـتطيعون جتاوز النقـــاط البحرية األمنية 
والوصـــول لداخـــل املدن، وإذا مت اســـتغالل 
هذه اجلزئية وتطويرها استراتيجيا بالشكل 
املطلـــوب، فســـيقلب حال دويـــالت اجلنوب 
األوروبـــي للجحيم وإذا توفـــرت اإلمكانيات، 
ميكن إقفال اخلط املالحي واستهداف سفنهم 

وناقالتهم“.
وخرائـــط  صـــورا  التقريـــر  وتضّمـــن 
تفاعليـــة ملواقع محيطـــة بليبيـــا، ويتواجد 
بها معســـكرات للجهاديـــني، على غرار مالي. 
وفي هذا السياق يقول معّد الدراسة، ويدعى 
”أبورحيم الليبي“، إن ”الســـالح املتواجد في 
ليبيا لو حاولت أن أصف لكم حجمه فيكفيني 
أن أقول لكم إن تســـريب مجموعـــة منه  إلى 
مالي أمكن احلركات اجلهادية هناك، في مدة 
قصيرة جدا، أن تســـيطر علـــى أكثر من ثلثي 

دولة مالي“.
وســـواء كان هذا االدعاء حقيقة، أو مجّرد 
حرب نفســـية، كما ذهب بعض اخلبراء، فإن 
ذلـــك ال يدحض خطورة الوضـــع، على ليبيا، 
وعلـــى دول اجلـــوار، التـــي وقـــع ذكرها في 
الدراســـة. وقد بّينت وقائـــع عديدة وأحداث 
كتلـــك التي شـــهدتها تونـــس وأيضا احلرب 

التي دارت في مالي، هذه اخلطورة.
وكانت مبعوثـــة األمم املتحـــدة اخلاصة 
إلى منطقة الســـاحل هيروت غبري سيالسي 
حّذرت من خطر زعزعة االســـتقرار في الدول 

املجاورة لليبيا. 
وأوضحت سيالســـي، خالل منتدى أمني 
أفريقـــي في دكار، أن العملية السياســـية في 
ليبيـــا تتســـم بالركـــود تزامنا مع اســـتمرار 
االشـــتباكات بني الفصائـــل املختلفة مؤكدة 
أن االســـتقرار فـــي املنطقة يظـــل رهينا بحل 
األزمة الليبية. ودعـــت مبعوثة األمم املتحدة 
إلـــى تكثيف اجلهود الدوليـــة ملواجهة ”دمار 

محتمل“ بسبب الصراع في ليبيا. 
وأحملت سيالســـي إلـــى أن تباين مواقف 
الالعبني اإلقليميني من شأنه أن يعرقل جهود 
مكافحـــة التمـــرد فـــي املنطقة، وبـــدء عملية 

احلوار التي تتبناها األمم املتحدة.
وأشـــارت إلى وجود مؤشرات ثابتة على 
إنشـــاء معســـكرات تدريـــب لتنظيـــم الدولة 
اٍإلســـالمية في ليبيا، ”وهو أمـــر يبعث على 
القلـــق“، خاصـــة مع انتشـــار األســـلحة في 
منطقة الساحل رغم املساعي املكثفة للحد من 

الشبكات اإلسالمية. 
وكان وزيـــر الدفـــاع الفرنســـي جان إيف 
لودريـــان أعلن فـــي تصريحـــات صحفية أن 
املتشـــددين اإلســـالميني متكنـــوا مـــن إعادة 
تنظيم أنفســـهم في جنـــوب ليبيا واحلصول 

على أسلحة.
ووفـــق صحيفـــة ”ناشـــيونال بوســـت“ 
الكنديـــة، فإن األراضـــي الليبيـــة متثل أكبر 
مخـــزون للســـالح فـــي العالـــم مما يشـــكل 
مـــا أســـمته الصحيفـــة ”خطـــرا جديـــا على 
جيرانهـــا“. وهو ما أّكـــده لـ“العرب“، العميد 
مختار بن نصر، الناطق السابق باسم وزارة 
الدفاع التونســـية، ورئيس املركز التونســـي 
لدراســـات األمن الشامل، حني قال إن الوضع 

األمني الليبي يـــزداد تدهورا يوما بعد آخر، 
خاصـــة خالل هذه الفترة التي تشـــهد حوارا 

مكثفا في جنيف بني الفرقاء الليبيني.
وأرجـــع بن نصر تزايد وتيـــرة العمليات 
مـــن املجموعات احملســـوبة علـــى التظيمات 
اجلهاديـــة إلى إرادة في خـــرق هدنة احلوار 
التـــي فرضتهـــا مجريات جنيـــف إلى جانب 
إحســـاس هذه اجلماعـــات بقـــرب عزلها من 
طـــرف بقية األطراف مبا فيها ما يســـمى بـ“ 

فجر ليبيا“. 
وذكر بن نصر أن قوات اجليش والوحدات 
األمنية في تونس تكّثف متركزها في الشريط 
احلدودي مع ليبيا، كمـــا أنها تقوم بعمليات 
التمشـــيط واالستطالعات في عمق الصحراء 
وعلـــى كامـــل الشـــريط احلـــدودي، إثـــر كل 
عملية قد تشـــكل خطرا على أمن تونس. وفي 
خصوص تواجد تونسيني في ليبيا ومشاركة 
أحدهم في الهجوم علـــى فندق كورنثيا، يوم 
الثالثـــاء املاضـــي، قال بن نصـــر إن الوضع 
التونسي حتت السيطرة، لكن هناك اتصاالت 
بـــني عناصر مـــن أنصار الشـــريعة في ليبيا 
وآخرين في تونس غير أن املجريات األخيرة 
أثبتت تفوقـــا لألمن التونســـي وقدرته على 
حصر هذه العناصـــر وحتى توجيه ضربات 

استباقية.

وتعتبـــر تونـــس مـــن أكثـــر دول اجلوار 
املتضّررة ممـــا يجري في ليبيـــا، فباإلضافة 
إلى الضغـــط االقتصادي الذي يشـــّكله تدّفق 
الليبيني الفارين من الصراع في بالدهم، يقول 
اخلبراء إن احلدود التونســـية الليبية تعتبر 
بوابة عبـــور ملقاتلي التنظيمـــات اجلهادية. 
فـــي هذا الســـياق، أكد بلحســـن الوســـالتي 
املتحدث باســـم وزارة الدفاع التونســـية، في 
تصريـــح لـ“العرب“، أن قـــوات بالده اتخذت 
كافـــة اإلجـــراءات االحتياطيـــة، وكثفـــت من 
احلراسة البحرية والبرية والطلعات اجلوية 
بالتنسيق مع قوات األمن الداخلي منذ فترة، 
توقيا من الوضع الليبي الذي تتفاقم املعارك 
فيه يوما بعد آخر وسط تزايد الضربات التي 

توجهها جماعات جهادية في طرابلس.
وشدد الوســـالتي على أن املعارك اقتربت 
من احلدود التونسية منذ ثالثة أشهر وكانت 
علـــى بعد 3و5 كيلومترات مـــن نقاط التماس 
بـــني تونـــس وليبيا، لكـــن اجليـــش واألمن 
التونسيني حرصا على تأمني كل النقاط، كما 
أن العناصر الليبية لم توجه أســـلحتها نحو 
تونـــس، واملعارك اآلن تراجعـــت إلى الداخل 
الليبـــي. ويعود هذا التراجـــع ملوازين القوى 
بني األطـــراف املتصارعة وهـــو الذي يفرض 

مكان املعركة ووقتها.

هل الحل في التدخل الخارجي

اعتبـــر محمـــد الدايري وزيـــر اخلارجية 
الليبي (حكومة طبرق املعترف بها دوليا) أن 
”ما يحدث في ليبيا هو امتداد ملشـــروع خارج 
ليبيا وليس وليد ليبيا، وهناك مشروع دولي 
يخـــص بعض األطـــراف والـــدول األفريقية، 
وكذلك أطراف عربية تأتي من الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، وهناك مشكلة حقيقية ينبغي 
علينـــا كــــ (أفارقة وعـــرب) مواجهتهـــا. وما 
نريده اليوم هو إعادة بناء ليبيا على أســـس 

دميقراطية ودولة مؤسسات“.
وحـــول العالقـــة بـــني تنظيمـــي داعـــش 
في العـــراق وليبيا، قـــال الوزيـــر الليبي إن 
”هنـــاك ارتباطا بني التنظيمـــني وأمير الدولة 
اإلســـالمية في درنة بليبيا هو مواطن ميني، 
وهنـــاك صالت قويـــة بني الدولة اإلســـالمية 
في ليبيا والعراق“، وهـــذه العالقة جتعل ما 
يجـــري في ليبيا امتدادا ملا يجري في العراق 
وســـوريا واليمـــن، وبالتالي يتطّلـــب بدوره 
اهتمامـــا عربّيا وإقليميا، ألن اخلطر قد يطال 

حتى الدول البعيدة جغرافيا عن ليبيا.
وطالـــب وزيـــر اخلارجية الليبـــي الدول 
العربيـــة بتوحيـــد جهودهـــا من أجـــل دعم 
قـــدرات جيش بـــالده في مواجهـــة اإلرهاب. 
وباملثـــل دعا البرملان الليبـــي، املعترف به من 
األســـرة الدوليـــة، املجتمع الدولـــي إلى ضم 
بالده إلـــى التحالف الدولـــي ملكافحة جرائم 
اإلرهـــاب، مطالبـــا برفع احلظر عن تســـليح 
اجليش الليبي وتوفير الدعم الكامل له، وذلك 
في أعقـــاب الهجوم على فنـــدق كورنثيا، في 

العاصمة الليبية طرابلس.
هـــذه  اخلبـــراء  مـــن  العديـــد  والتقـــط 
التصريحات والدعوات، علـــى أنها قد تكون 
إشـــارة إلى إمكانية حدوث تدخل خارجي في 
ليبيـــا، خاصـــة وأن بوادر فشـــل حتوم حول 
احلوار السياســـي الذي تقاطعه قوات "فجر 
ليبيا"، مبا قد ال يتـــرك خيارا أمام املجموعة 
الدولية ســـوى التدخل العسكري. لكن يبقى 
هذا احلـــّل موضع جدل، حتى في األوســـاط 
الليبيـــة نفســـها، فرغم أن الوضـــع في ليبيا 
يتطّلب معاجلة أمنية إلرغام امليلشـــيات التي 
تسيطر على البالد على التخلي عن سالحها، 
فـــإن أي تدخل خارجي، عربي أو دولي، ميكن 

أن يعقد الوضع.
السياســـي  واحمللـــل  اإلعالمـــي  ويـــرى 
مصطفـــى الطوســـة أن دول اجلوار منخرطة 
بشكل كبير فيما يجري في ليبيا، فـ“اجلزائر 
ترفـــض كليـــا أي تدخـــل عســـكري دولي في 
ليبيا، لكن دول الساحل عبرت عن استعدادها 
للمشـــاركة فـــي أي عمليـــة تنظـــف ليبيا من 

املجموعات اإلرهابية“.
وأملح الطوســـة إلى الدور الـــذي تقوم به 
بعض بلـــدان اجلوار في عمليـــة احلوار بني 
األطـــراف املتنازعـــة، وقـــال إن دول اجلوار، 
مصـــر واجلزائـــر وتونـــس، منخرطـــة فـــي 
مسلســـل احلـــوار الوطنـــي الليبـــي إلى أن 
تســـتنزف كل اجلهود السياســـية. فمباشرة 
العمليـــة العســـكرية ضد ليبيا يجـــب النظر 

إليها بعد أن تخفق كل الوساطات.

تتفاقم األزمة السياسية في ليبيا في أكبر 
تصعيد تعرفــــــه البالد منذ انطالق ثورتها 
وسط انقسام سياســــــي حاد، وحكومتني 
ــــــني تدعمهما جماعات  متنافســــــتني وبرملان
مســــــلحة، وحوار وطني يجري في جنيف 
يغيب عنه طرف هام من أطراف الصراع، 
إلى جانب استمرار ســــــيطرة امليليشيات 
املســــــلحة على الكثير من املناطق وانتشار 
الســــــالح وانعدام األمــــــن، كل هذا يجعل 
ــــــراء يحذرون مــــــن أن ليبيا قد تدخل  اخلب
ــــــا مدمــــــرة، تداعياتها ســــــتطال دول  حرب
اجلوار وستساهم بشكل كبير في تنامي 

خطر التهديد اإلرهابي.

أطراف الصراع

}   صارت األراضـــي الليبية كلها تقريبا 
ســـاحة لصراع مســـلح على بسط النفوذ 
بني ما ال يقل عن 20 كيانا مسلحا، بعضها 
تابع للمؤمتر الوطني العام في العاصمة 
طرابلـــس (غـــرب)، واآلخر تابـــع ملجلس 
النواب مبدينة طبرق (شـــرق)، وكل منها 
يقول إنه يدافع عما يســـميها بالشـــرعية 
ويبغي ما يعتبره صالح الليبيني، إضافة 

إلى كيانات أخرى ال تعترف بالفريقني.
مع حكومة طرابلس تصطف 4 كيانات 
مسلحة، هي: ”قوات فجر ليبيا“، و“غرفة 
عمليات ثوار ليبيا“، و“الدروع“، و”كتيبة 

الفاروق"
وعلى اجلبهـــة األخرى، مـــع حكومة 
عســـكريا،  كيانـــا   12 يصطـــف  طبـــرق، 
وهي: ما يســـمى بـ“قوات رئاســـة أركان 
املنشـــآت  حـــرس  و“قـــوات  اجليـــش“، 
النفطيـــة“، و“كتائب الزنتـــان“، و“كتائب 
و“كتيبة  املناطق“،  و“صحوات  رشفانة“، 
حســـن اجلويفي“، و“كتيبـــة 319 التابعة 
دبابـــات“،   204 و“كتيبـــة  للجيـــش“، 
و“كتيبة 21 صاعقة“، و“قوات الصاعقة“، 
و“مديريات األمن“، وأخيرا ”كتيبة محمد 

املقريف“.
وهنـــاك 4 كيانـــات مســـلحة، وهـــي: 
”مجلس شـــورى ثوار بنغازي“، و“تنظيم 
أنصـــار الشـــريعة“، و“تنظيـــم مجلـــس 
وضواحيها“،  درنـــة  مجاهـــدي  شـــورى 
و“تنظيـــم شـــباب شـــورى اإلســـالم“، ال 
تعتـــرف باحلكومة املدعومـــة من مؤمتر 
طرابلـــس وال تلـــك املدعومـــة من مجلس 

طبرق.
مناهضة  األربعـــة  الكيانـــات  وهـــذه 
ملجلـــس النواب وحكومـــة عبدالله الثني 
وتقاتـــل قوات حفتر، ورغـــم عدم اعتراف 
تلـــك الكيانـــات باملؤمتر الوطنـــي العام 
وحكومة عمر احلاســـي، إال أنها ال تقاتل 
قوات ذلك الطرف، وتتلقى دعما سياسيا 

من املؤمتر وحكومة احلاسي.

هيروت غبري سيالسي:

يجب تكثيف الجهود 

لمواجهة دمار محتمل 

بسبب الصراع في ليبيا

الحرب بين الفصائل المسلحة والصراعات على السلطة ال تبشر بحل سهل التحقيق لألزمة الليبية

خبراء: الهجـــوم على فندق كورنثيا 

قـــد يكون ناتجـــا عـــن تنافس بين 

الفصائل اإلســـالمية المحلية أكثر 

منـــه محاولة مـــن تنظيـــم داعش 

للفت األنظار

◄

«الحوار الوطني الليبي لن ينجح إال في حال سيطرة الجيش على ثلثي 
مدينة طرابلس لتحقيق االســـتقرار األمني، فاملواطن الليبي لم يعد 

يثق بالتنظيمات املتطرفة على رأسها ميليشيات فجر ليبيا».

علية العالني
خبير تونسي في الشؤون األمنية

«املدنيون يتعرضون إلى العنف والخطف وارتفاع معدالت الجريمة، 

كما أن املنشـــآت العامـــة واملدارس واملناطق الســـكنية تعاني من 

القصف العشوائي وتراجع قدرة الدولة على التعامل مع املخاطر».

مارتن فني
مدير املجلس الدامناركي لالجئني في ليبيا

«محادثـــات جنيف قد تكون آخر فرصـــة لهذا البلد الذي يمر بظروف 

مقلقـــة جـــدا، خاصـــة أن جل املؤشـــرات تفيد بأنه أضحـــى على حافة 

االنهيار األمني واالقتصادي».

برناردينو ليون
مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا

في 
العمق

تنظيم الدولة اإلسالمية يتبنى الهجوم في العاصمة الليبية
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هل اللجوء إلى تقسيم إداري 

جديد في منطقة الجنوب سيحل 

املعضلة حقا، أم أن هذا املشروع 

ليس سوى محاولة يائسة أخرى 

ينفذها النظام الجزائري من أجل 

احتواء غضب السكان

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

أي تسوية سياسية يجب أن 

تضمن انتقال السلطة ورحيل 

النظام، ومحاكمة القتلة. 

واملطلوب هو إطالق عملية 

تفاوض جادة بمظلة دولية ضامنة 

وفقا لجنيف 1

عبدالرحمن مطر
} فاقد الشيء ال يعطيه، وهذه نتيجة 

طبيعية متوقعة ملا جرى في منتدى موسكو، 
الذي لم يكن ليس سوى وقت ضائع، هذا 

هو االنطباع األول الذي يتركه مشهد 
املتقاطرين إليها في محاولة لـ“تهيئة أجواء 
ثقة بني جميع األطراف، مبا في ذلك النظام 

وباالشتراك مع كل من يحاول الوصول 
لوقف إلطالق النار“. كما نقل عنهم. وكأن 

املشاركني لم يتعلموا ولو درسا واحدًا، خالل 
أربع سنوات، بأن موسكو معنية بشرعنة 

نظام بشار األسد فقط. وقد كان واضحًا أن 
لقاءات القاهرة، ال ميكن أن تقدم في موسكو 

أكثر من عرض باهت، لم يستطع الروس، 
وال النظام السوري أن يدفع باجتاه جعله 

محطة فّعالة تقود إلى التفاوض. وكان جلّيا 
عدم اجلدية في التوصل إلى ذلك وليست 
لهما مصلحة في بدء حـوار سوري بّناء. 

فالسوريون ليسوا بحاجة في كل مرة ملشهد 
جديد. والضعف الشـديد في لقائي القاهرة 
وموسكو، في غياب املعارضة، لن يقود إلى 

شيء.
كان يتوجب على األطراف الدولية 

واإلقليمية، دعم املعارضة في بدء حوار 
شامل وجدي، يقود إلى تفاهمات ُملزمة لهم، 

على أسس جنيف 1.
ال تستطيع املعارضة السورية اليوم 
إجناز ذلك مبفردها، ألسباب كثيرة باتت 
معروفة جدا. واإلصرار على الذهاب إلى 

موسكو بهذه السرعة وهذه الكيفية، يؤكد 
سعي موسكو خللخلة اجلمود القائم، 

ويعيدها إلى ساحة الفعل الدولي من بوابة 
األزمة السورية، كالعب منحاز متامًا -وبال 
قيود- لنظام دمشق، دون أي اعتبار لقوى 

وتيارات املعارضة السورية، التي عززت 
مجددًا قدرتها على هدر الوقت، وإضاعة 
الفرص املتاحة تباعا، من أجل الوصول 

إلى توافق فيما بينها، ينهي حاالت 
االنقسام والتشرذم والوهن، ويبدو أن لقاء 

القاهرة، شكل عامل جذب جديد للتناقضات 
واالنتقادات احلادة، التي وجدت معطيات 
إضافية تتمثل في طريقة الدعوة وانتقاء 

األشخاص، بعقلية ال تنم على حرٍص وطني 
جلمع الفرقاء السوريني على طاولة تشاور 
منتجة للتوافق، لكنها فتحت الطريق نحو 
احلج إلى موسكو، دون أن يشكل اللقاء أي 

قلق للنظام السوري، الذي يراهن على بيضته 
التي وضعها في السّلة الروسية.

لم تقدم أطراف مشاورات القاهرة أي 
تفسير، فيما يتصل االنتقائية –أي انتقائية 

موسكو ذاتها- أو بتعبير آخر إقصاء بعض 
األطراف واألشخاص عن املشاركة، وفي 

اعتقادنا أن اخلارجية املصرية التي دعت 
إلى هذه املشاورات واستضافتها، جاءت 
بناء على تفاهم لقوى إقليمية، مبوافقة 

وتنسيق مع موسكو وتغاضي واشنطن. 
وهذه األطراف، دون استثناء، غير منشغلة 

أو معنية باحلاجة السورية، إلى إعادة بناء 
املعارضة السورية، مبا ميكنها من استعادة 

قرارها الوطني، مبا يجبر النظام على 
الذهاب إلى تسوية سياسية جدية.

وهذا في احلقيقة ما جعل الدعوة 
إلى القاهرة مرتبطة بصورة ذهنية عند 

السوريني، بأنها تهدف إلى شرعنة احلوار 
املباشر مع النظام، عبر النافذة الروسية، مبا 

يعيد إنتاج املوقف من التسوية السياسية، 
التي ظلت تصطدم باخلطوط احلمر التي 

وضعها النظام، أي مصير بشار األسد، وهو 
ما لم يلحظه بيان القاهرة، ما يعزز القول بأن 

األسد يجب أن يبقى في املرحلة االنتقالية، 
كشرط ضامن للتفاوض على انتقال دستوري 

للسلطة، دون رحيل النظام أو تفكيكه، هذه 
نقطة.

أما النقطة الثانية فإنها تتصل بإذابة 
موقف النظام الرافض للتعامل مع املعارضة 

السورية في اخلارج، وذلك من خالل 
تقدمي شخصيات في احلوار، يوافق على 

حضورها النظام بصفتها الفردية، ومن 
هنا تلعب موسكو دورا في تأهيل الطرفني 

لذلك، وحتقق إقصاء تاما ملشاركة املعارضة، 
كمؤسسات وتيارات، مقابل النظام السوري، 

وهذا بالطبع مينحه القوة والقدرة ويجرد 
املعارضة من ذلك بشكل تام، مبا يسهل 

االنتقال إلى مرحلة تفاوض تستطيع 
األطراف الدولية، أن تفرض فيها رؤيتها 
للحل السياسي لألزمة السورية، في ظل 

الفراغ السياسي القائم اليوم، مترافقًا مع 
فشل املعارضة أو إفشال مجهودتها، بتعميق 

االنقسام، باملزيد من التدخل واإلمالءات.
غياب الشخصيات األساسية التي 

أنتجت لقاء القاهرة، عن املشاركة في منتدى 
موسكو، ال يعدو أن يكون سوى إحجام 

مؤقت عن التورط في حضور حوارات لم 
تنضج بعد بيئتها املالئمة عند األطراف 

جميعها، وهي لدى البعض مواقف مبنية 
على حسابات محدودة ملصالح معينة. ال 
يفهم عدم مشاركة تيار بناء الدولة سوى 

من نافذة احملاكمة التي يتعرض لها رئيس 
التيار، أما السبب األهم هو غياب أي برنامج 
عمل أو استراتيجية واضحة ملنتدى موسكو، 

يضاف إلى ذلك عدم وجود أي مظلة دولية 
أو إقليمية، وال ميكن ملوسكو أن تكون طرفا 

ضامنا، طاملا هي طرف شريك فيما يحدث في 
سوريا من قتل ودمار.

حتولت موسكو إلى محرقة، لذلك 
ثمة أطراف ال تريد احلضور متنّيًا لدور 
أكثر فاعلية وحضورًا في رسم الصورة 

املستقبلية، ولكن هل ميكن التعويل على قوى 
أو شخصيات تستجدي موسكو ودمشق 

لتمنحها ذلك الدور؟ مثال ذلك الشيخ معاذ 
اخلطيب، العّراب املناوب للدور الروسي، 

الذي ال ميكن فصل عدم حضوره، عن هجمات 
زهران علوش على دمشق.

يسعى اخلطيـب إلى التقـدم خطوة 
باجتاه التعـامل معـه كشـريك أساسي، 

ويتقدم صفوف املعارضة السورية، 
وشخصياتها، كما يحلم. وفي الواقع فإن 
لقاء القاهرة كان مؤشرا مهمًا على أن كل 

األطراف تريد أن تعمل منفردة مع موسكو، 
دون إطار جماعي، في محاولـة لتأكيد 

الذات، التي ال متتلك شيئًا تقدمه في املعادلة 
الوطنية، بعد أربع سنوات من الثورة، التي 
أضعفتها واستنزفتها قوى احلراك الوطني 

ذاتها.

مع الذهاب إلى تسوية سياسية تضمن 
انتقال السلطة ورحيل النظام ومحاكمة 

القتلة، وأن تتحقق العدالة واحلرية 
للسوريني، وفي اعتقادنا أن املطلوب ليس 

منتدى للحوار، بل إطالق عملية تفاوض 
حقيقية وجادة مبظلة دولية ضامنة، وفقًا 

جلنيف 1. وعلى املعارضة السورية أن تعيد 
بناء أطرافها وفقا لذلك، وإال فإن أحدًا من 

املجتمع الدولي لن يهتم، وال يحق لنا إلقاء 
اللوم عليه في فشلنا القدمي املعتق.

* كاتب سوري

القاهرة – موسكو: الفرص المهدورة

أزراج عمر
} منذ ثالثة أيام عقد الرئيس اجلزائري عبد 

العزيز بوتفليقة اجتماع أزمة شبه طارئ 
حضره الوزير األول عبد املالك سالل، ونائب 

وزير الدفاع أحمد قايد صالح، ورئيس 
هيئة أركان اجليش وشخصيات سياسية 

كبيرة أخرى، من أجل إيجاد مخرج للوضع 
املتفاقم في اجلنوب اجلزائري، وكالعادة 

أسفر هذا االجتماع عن مجموعة من الوعود 
والترقيعات الشكلية املتمثلة في التلويح 

باملضي قدما في خلق واليات إدارية جديدة 
في هذه املنطقة الشاسعة التي تعادل من 
حيث املساحة مساحة ثالث أرباع أوروبا 
الغربية، علما أن هذا النوع من العالج ال 

معنى له ألنه ُجّرب كثيرا دون أي جناح يذكر.
من املفارقات العجيبة أن منطقة اجلنوب 

اجلزائري يفترض أنها متثل من حيث الثروة 
النفطية والغازية قطبا اقتصاديا أساسيا في 
البالد، ورغم ذلك فإنها ال تزال مفقَرة ويخيم 

عليها شبح تخلف يذكر بالعصر احلجري. 
إن تراكم سياسات اإلهمال املنهجي قد أدى 
أخيرا إلى انفجار االنتفاضات والتمردات 

املتتالية دون توقف على مدى شهور طويلة، 
وسقط جراءها عدد كبير من الضحايا 

األبرياء دون أن جتد املشكالت األساسية 
التي يعاني منها سكانها حلوال ملموسة إلى 
يومنا هذا، حتى عندما كانت أسعار البترول 

مرتفعة واالحتياطي الوطني بالعملة الصعبة 
يتجاوز حدود 200 مليار دوالر.

فالنظام السياسي اجلزائري يدرك، 
متاما، أن سكان منطقة اجلنوب يعيشون في 
ظروف اجتماعية واقتصادية متأزمة وقاسية 

منذ استقالل البالد في عام 1962 إلى يومنا 
هذا، وأن ما يسمي بخارطة طريق سياسات 

التوازن اجلهوي املعتمدة صوريا لم تكن 
سوى مجرد شعارات فضفاضة ولم تؤد إلى 
إجناز التنمية احلقيقية على صعيد البنيات 

املادية، والتنظيم االجتماعي العقالني، 
والتطور الثقافي والتربوي التعليمي.

وهنا يطرح سيل من األسئلة: هل اللجوء 
إلى تقسيم إداري جديد في منطقة اجلنوب 

سيحل املعضلة حقا، أم أن هذا املشروع ليس 
سوى محاولة يائسة أخرى ينفذها النظام 
اجلزائري من أجل احتواء غضب السكان 

مؤقتا ثم سرعان ما تعود حليمة إلى عادتها 
القدمية؟

أليس خلق واليات جديدة ترسيخا 
لتقاليد البيروقراطية اخلانقة التي تشكل 

جوهر ثقافة النظام اجلزائري بغض النظر 
عن تغير الوجوه السياسية واإلدارية؟

وهل يقبل عاقل الفرضية الواهية التي 
يروج لها النظام احلاكم القائلة أن متردات 

سكان اجلنوب سببها الشروع في إجراء 
التجارب األولية حلصر مواقع ثروة الغاز 

الصخري؟ وهل من املعقول أن يقف جزء من 
الشعب اجلزائري ضد هذا النوع من العملية؟

إنه من السذاجة تصديق مثل هذه 
التفسيرات والتعليالت ألن القضية 

اجلوهرية تتلخص، حقيقة، في فشل 
احلكومات املتعاقبة وأحزاب املواالة وكذلك 

األحزاب التي توصف بأنها معارضة في 
اعتبار سكان اجلنوب مواطنني جزائريني 
كاملي احلقوق، وأن منطقتهم التي تعادل 
ثرواتها ثروة والية كاليفورنيا األميركية 

ليست مجرد بقرة حلوب يحلبها املسؤولون 
حلسابهم اخلاص وإمنا هي جزء عضوي من 

السيادة الوطنية.
إن مشاكل منطقة اجلنوب اجلزائري 

معروفة وواضحة، وال حتتاج إلى تأويالت 
خرافية أو أسطورية تعمي الواقع وهي 
أساسا مشاكل اقتصادية مركبة ومزمنة 

وإثنية ذات مضمون ثقافي روحي وعرفي 
بالدرجة األولى. منذ االستقالل إلى يومنا 
هذا لم يؤسس النظام اجلزائري البنيات 
املادية في منطقة اجلنوب الغنية أصال، 

وبحكم هبة الطبيعة بالفسفاط والنفط والغاز 
وماليني أشجار النخيل، فضال عن اآلثار 

التاريخية واملعالم الطبيعية الساحرة التي 
صنفتها اليونسكو جميعا ضمن التراث 

العاملي، والطاقة الشمسية والثروة املائية 
الهائلة القادرة أن تكون قاعدة صلبة للتنمية.

فالثروة املائية في اجلنوب اجلزائري 
انطالقا من والية وادي سوف، ووصوال 

إلى العمق الصحراوي اجلنوبي قد قدرتها 

وكالة النازا األميركية بأنها أشبه بالبحر، 
وهي قادرة، لو استغلت استغالال جيدا، أن 

تلبي حاجيات الزراعة والفالحة، ومتطلبات 
السكان على مستوى اجلنوب ومنطقة 

الهضاب العليا معا. إن هذه الثروة ال تزال، 
إلى يومنا هذا، تسبح في األعماق حتت 

جبال كثبان الرمال ولم تستثمر لكي حتول 
الفضاء الصحراوي إلى قطب تنموي ومصدر 

للرفاه االقتصادي، ومسرح سياحي عاملي 
يدر األموال للدولة، ويوفر مناصب الشغل 
للجنوبيني، ويغني العالقات الثقافية بني 

السياح األجانب وبني املواطنني اجلزائريني.
إلى جانب هذا فإن طريق الوحدة 

األفريقية الذي نفذ في عهد الرئيس الراحل 
هواري بومدين ليكون دعامة للتبادل 

التجاري والثقافي والتعارف اإلنساني بني 
اجلزائر والعمق األفريقي، بقي إلى يومنا 

هذا مهمال وصارت الدول األفريقية املجاورة 
أبعد من املريخ، وتتميز العالقات معها 

باالنقطاع املزمن.
على مدى أكثر من نصف قرن من 

االستقالل لم ينب النظام احلاكم ولو مدينة 
محترمة سواء في املناطق احلدودية مع مالي 

والنيجر واجلنوب املوريتاني والتونسي 
واملغربي، بل إن القرى واملدن التقليدية 
القدمية الغارقة في التخلف، لم تنل أي 

اهتمام ولم تدخل عليها التحسينات التي 
تخرجها من عصر الكهوف.

على أساس ما تقدم من مالحظات نفهم 
أن النظام اجلزائري وأحزابه، التي تزين 
واجهته وتبرر استمراره في السلطة، قد 

فكوا جميعا االرتباط مبنطقة اجلنوب، وهكذا 
فإن التلويح بإنشاء واليات (محافظات) 
جديدة ووزارتني واحدة للهضاب العليا 
والثانية للجنوب في هذه املنطقة يدخل 

اجلديدة،  ضمن سياسات املراوغة القدمية – 
وفي إطار معاجلة الداء مبرض إنشاء دواليب 
البيروقراطية املترهلة. إنه من غير املعقول أن 

يلجأ النظام اجلزائري إلى مثل هذه احللول 
الساذجة و“يسلقها“ سلقا قبل وضع تصور 
وبرنامج كاملني على أسس علمية وواقعية 

ملا ينبغي فعله على مختلف األصعدة املادية 
والثقافية والسياحية، والتشغيل لصالح 

اجلنوب اجلزائري ومنطقة الهضاب العليا.
ال أحد ينطلي عليه الترويج للقول بأن 
سيناريو التقسيم اإلداري اجلديد مؤسس 
على خطة مدروسة غايتها إجناز التنمية 

احلديثة، وإمنا هو مجرد تكتيك نفسي 
لتفريغ شحنات الغضب واحتقان االنتفاضات 

ومطالب اجلنوبيني من محتواها احلقيقي.

* كاتب جزائري

الجنوب الجزائري وبيروقراطية التخلف

غياب الشخصيات األساسية 

التي أنتجت لقاء القاهرة، عن 

املشاركة في منتدى موسكو، 

ال يعدو أن يكون سوى إحجام 

عن التورط في حضور حوارات 

لم تنضج بيئتها بعد

«إذا تبين أن اســـتغالل الموارد الطاقية الجديدة ضرورة لتحقيق 

األمن الطاقوي للبلد فإنه يتعين على الحكومة احترام التشريعات 

وحماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة».

عبدالعزيز بوتفليقة
الرئيس اجلزائري

«الغايـــة مـــن مشـــاورات موســـكو توفيـــر ســـاحة للنقـــاش بين 

الســـوريين، ألن جميع األطراف المشاركة في المشاورات متفقة 

على ضرورة إحالل السالم ومحاربة اإلرهاب في سوريا».

سيرغي الفروف
وزير اخلارجية الروسي 

«االحتجاج الحالي سببه األساسي غياب االتصال وعدم وجود آلية 

يمكن للحكومة عبرها التواصل مع جيل الشباب ليس في الجنوب 

الجزائري بل في أغلب جهات الجزائر».

جرون مصباح
أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة باجلزائر
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} يفاخر رئيس مجلس محافظة ديالى 
مثنى التميمي، الذي اغتصب موقعه احلالي 

بالبندقية اإليرانية قبل عام بعد أن حتول 
من رفيق بعثي حتى عام 2003 إلى جالد 

(بدري) إشارة إلى ميليشيات بدر، بأن 
”إخوانه“ الذين قدموا من اجلنوب أْبلوا بالء 

حسنًا في معارك قرى قضاء املقدادية، وأن 
أحدهم يسّمي نفسه باسم زعيم حزب الله 
اللبناني تيّمنًا به – حسن نصرالله – جاء 
من الناصرية على رأس مجموعة املختار 
الثقفي، ”استشهد“ مع أغلب مرافقيه بعد 
أن قتل املئات من الدواعش، بينما تقول 

اإلحصائيات األمنية والطبية التي أصدرتها 
قيادة الشرطة ومستشفى بعقوبة إن جثث 

22 داعشيا في املستشفى، فيما اخلسائر 
من القطعات العسكرية تشير إلى فقدان 78 
عسكريا، وإصابة 203 آخرين، ومصرع 120 

ميليشياويا، وجرح 380 في املعارك.
واضح أن التميمي، احلارس السابق في 

مقر قيادة شعبة بلدروز للحزب، قد أضاف 
80 شابا سنيُا عربيًا جرى إعدامهم في قرية 

بروانة، غرب املقدادية، بعد أن عادوا إلى 
بيوتهم التي غادروها في وقت سابق خوفًا 
من جتنيد تنظيم الدولة اإلسالمية لهم، إلى 
قائمته املئوية بال ضمير وال وجدان، وهل 

لالنتهازيني واملنافقني وأصحاب هادي 
العامري ضمير ووجدان؟

ما حدث في قرى املقدادية، على مدى 
أسبوعني انتهى السبت املاضي، من مجازر 

دموية مرّوعة تفوقت في وحشيتها على 
مجزرة جامع سارية ومذبحة مسجد مصعب 

بن عمير، بعد أن حصدت أرواح املئات من 

العراقيني األبرياء الذين أجبرتهم الظروف 
القاسية على البقاء في قراهم واملكوث 

ببيوتهم وبساتينهم، لم يرفعوا سالحا ضد 
احلكومة ولم يؤووا داعشيا، ومن أين لهم 

السالح واألكل والشراب وهم ال يجدون قوت 
بطونهم، بعد أن حوصروا في الوسط بني 
مقاتلي دولة أبي بكر البغدادي، ومسلحي 
ابن ود العامري، وأكثرهم استبق القتال 
ودفع بأوالده الشباب للنزوح إلى مناطق 

أخرى حفاظا عليهم من سطوة داعش 
وانتقام بدر.

ولم تتوقف مجازر ميليشيات العامري 
وقيس اخلزعلي واملختار الثقفي وأبي فضل 

العباس وحزب الله وأبناء احلسني وجند 
الزهراء وحراس العقيلة املعززة مبدفعية 

وصواريخ قوات دجلة الروسية واألوكرانية 
واإليرانية على سكان القرى وعددها 30 قرية 

زراعية، وإمنا امتد بطشها ضد شبابها الذين 
عادوا من مخّيمات النزوح في قضاء خانقني 

بعد أن سمعوا من اإلذاعات والفضائيات 
البيانات العسكرية وهي تعلن صباح السبت 

املاضي تطهير قراهم من داعش، وتدعو 
النازحني منها إلى العودة إليها دون أن 

يخطر في بالهم، لصغر سنهم وعسر حالهم، 
أن فخًا نصب لهم عند عودتهم في اليوم 
التالي (األحد املاضي) كما حدث في قرية 

بروانة التي ُأعدم فيها 80 شابا نازحا وسط 
القرية بدم حاقد بال ذنب وال جرم.

ما حصل في قرى قضاء املقدادية نهاية 
األسبوع املاضي ومطلع األسبوع احلالي 
حصل في ناحيتي السعدية وجلوالء قبل 

أسبوعني، وحدث أيضا في ناحية خان بني 

سعد قبل شهرين، حتى مدير الناحية الذي 
استدعاه العامري إلى مقره في الناحية، دخل 
املقر ولم يخرج غير جثة منخورة بالرصاص 

بعد يومني مرمية على الطريق القدمي بني 
بعقوبة وبغداد، أما نواحي بهرز وهبهب 
والعظيم واملنصورية واحلديد وعشرات 

القرى التابعة لها، فإن ما يجري فيها 
معّتم عليه وسط قطع مياه الشرب والتيار 
الكهربائي وحجب اخلدمات الهاتفية فيها 

ومنع الدخول واخلروج منها.
وعندما نقول ونعيد القول إن محافظة 

ديالى تتعرض إلى مؤامرة إيرانية لتشييعها 
وتغيير هويتها، فإننا ال ننطلق من فراغ، 

فالوقائع على األرض تؤكد ذلك يوميا، في ظل 
صمت نوابها ناهدة الدايني ورعد الدهلكي 

وصالح مزاحم وعمر احلميري وعبدالله 
اجلبوري وسليم اجلبوري، واألخير هو للعلم 

من املقدادية التي ال يستطيع الوصول إليها 
رغم أنه رئيس مجلس النواب (العوراقي). 
وقال لي أحد أصدقاءه قبل زيارته األخيرة 
إلى تركيا، وأنا ألومه واقترح عليه أن يبلغ 
صديقه سليم بالتوجه إلى املقدادية وتفقد 
أهله وعشيرته على األقل بدال من الذهاب 

إلى إسطنبول وأنقرة التي يستطيع الذهاب 
إليهما في وقت الحق، إنه أي اجلبوري 

ممنوع بأمر من هادي العامري من االقتراب 
من املقدادية، واألمر نفسه ينطبق على نواب 

ديالى السنة وعددهم سبعة من أصل 14 
نائبا، ّمما يؤكد أن نواب ونائبات ديالى 

ومحافظها السني عامر املجمعي هم مجرد 
”مستخدمني“ عند حضرة زعيم ميليشيات 

بدر يخضعون ألوامره وتوجيهاته، والحظوا 

رد فعل رئيس البرملان على مجزرة بروانه، 
حيث يصدر بيان من مكتبه املوقر يدعو إلى 

تشكيل جلنة حتقيق عن حقيقة هدم بيوت 
وإحراق مساجد وال يقول قتل وإعدامات 

وتهجير، خوفا من العني احلمراء لألفنص 
(أبو حسن)، بينما يعلن نائب رئيس 

اجلمهورية ”السني“ أسامة النجيفي، في 
بيان خجول، أنه تلقى اتصاالت من شيوخ 

عشائر ووجهاء تطّوعوا لقتال ”داعش“ 
يشكون من جتاوزات حصلت لعوائلهم 

وممتلكاتهم، دون أن يشير مجرد إشارة إلى 
هوية املتجاوزين وملن يتبعون وينتسبون.
أما قائد قوات دجلة الفريق عبداألمير 

الزيدي، وقائد شرطة احملافظة الفريق جميل 
الشمري فهما ”مراسلني“ لدى العامري 

يؤديان التحية العسكرية له وينفذان 
تعليماته وكأنه اجلنرال مونتغمري رغم 

أنهما يعرفان جيدا حقيقته كقاتل مرتزق 
وعميل مأجور.

محافظة ديالى التي يسكنها مليون 
ونصف مليون سني عربي، من أصل مليون 
وستمئة وخمسني ألف نسمة معرضة إلى 
الفناء، ألن األقدار شاءت أن تكون مجاورة 

جلارة الشر والعدوان التي تخطط البتالعها، 
دون أن تدرك ما يترتب على مخططها 

اإلجرامي الذي سيدفع بنصف مليون إنسان 
على األقل لالنخراط في دولة أبي بكر 

البغدادي على طريقة ”إن لم متت بسيف 
العامري مت بغيره… تعددت األسباب واملوت 

واحد“.

* كاتب سياسي عراقي

عن محافظة ديالى المستباحة من شيعة طهران والحشد الطائفي

«بروانـــة قريـــة لم تقـــع فيها أحـــداث  أمنيـــة، لذلك لجـــأت إليها 

عائـــالت نازحة مـــن المقدادية التي كانت تحت ســـيطرة داعش، 

وميليشيات متنفذة دخلتها وأعدمت 70 مدنيا من النازحين».

ناهدة الدايني
نائب في البرملان العراقي عن محافظة ديالى

«الذي يخلق صورا استعدائية باستخدام األديان، يقف في نفس 

الموقـــع الخطأ الذي يقف فيه من يرســـم صورا اســـتعدائية ضد 

األديان».

فرانك فالتر شتاينماير
وزير اخلارجية األملاني 

«محافظـــة ديالى باتت خالية من تنظيم داعش، وتم تحرير أكثر 

مـــن 24 قرية فـــي المناطق الشـــمالية من المحافظـــة، كما تمت 

استعادة منابع المياه ونواظم توزيعها في تلك المناطق».

جميل الشمري
قائد شرطة ديالى

حميد زناز
} تتفق كل املصادر األوروبية على أن عدد 

اجلهاديني املنحدرين من أصول غربية 
يتراوح بني 20 و25 باملئة في كل من العراق 
وسوريا. ومن يشاهد الفيديوهات الدعائية 

سيالحظ حتما تلك اللغة السليمة التي 
يتحدثون بها سواء كانت إنكليزية أو 

فرنسية. يحتل األميركيون املرتبة األولى من 
حيث عددهم، اليوم، يليهم الفرنسيون. فكيف 
ميكن تفسير هذا التواجد الكبير، وما هو سر 
جناح هذا التجنيد غير املسبوق الذي توصل 
إليه اجلهاديون، إذ لم ينجح أي نزاع سابقا 
في جذب هذا العدد من الشبان األجانب؟

يرى الباحث الفرنسي أوليفييه روا أن 
هؤالء الشبان والشابات يبحثون عن حرب 
عصابات خاصة بهم، كما كان يفعل شباب 
الستينات من القرن العشرين، ولئن كانت 

الثورة ضد الرأسمالية قضية هؤالء، فقضية 
شباب اليوم هو اجلهاد العاملي. 

ولكن ملاذا اجلهاد حتديدا؟ ما الذي 
جعل حوالي أكثر من 1300 مراهق ومراهقة 

فرنسيني، وحوالي 3000 من املشتبه بهم، 
حسب إحصائيات رسمية، يتخذون من 

اجلهاد نهجهم في احلياة؟ ملاذا صمتوا دهرا 
ونطقوا عنفا إذ لم يهتموا لسنوات وسنوات 

بأي قضية في أفريقيا والشرق األوسط 
وال حتى فلسطني، وفجأة ينتقلون بجنون 

للقتال في سوريا أو العراق أو االنضمام إلى 
مجموعات متطرفة عنيفة تنشط في الغرب 

والشرق على حد سواء؟
في كتابه األخير ”بحثا عن الشرق 

الضائع“، يقول أوليفييه روا إن هناك اليوم، 
في الشرق كما في الغرب، قطاعا من الشباب 

مفتونا بعدمية انتحارية قوية. والتقاء 
هذا األمر بفهم معّني لإلسالم سرعان ما 
أعطى لهذه العدمية بعدا شامال وابتدع 

لهؤالء قضية يفّرغون عنفهم حتت لوائها 
أسموها اجلهاد. وبكلمة واحدة لم يجد 

هؤالء في السوق سوى قضية واحدة هي 
هذا ”اجلهاد“. ويالحظ الباحث الفرنسي 

أن الدارسني واملعّلقني في الغرب ال يريدون 
رؤية نقاط التشابه بني شباب الشرق وشبان 

الغرب، ويشّددون على نقاط االختالف 
ومييلون، بوعي أو دون وعي، إلى قراءة 
خاطئة ملا يدور في العالم اإلسالمي. فهم 

يركزون على صدام الثقافات دون رؤية 
اجلانب املعولم من ظاهرة العنف اجلهادي. 
وفي احلقيقة، فإن كل هذه النزاعات ما هي 

إال عالمة على انهيار ثقافي واحد.
وبغض النظر على أن اإلرهابيني 

ميارسون القتل، فليس هناك فرق أساسي 
بني الشبان املشتغلني في املجال اإلنساني 
وأفراد تنظيم القاعدة، فهم مناضلون ُرّحل 

مستأصلون في أغلبهم، يقول املؤرخ فيصل 
ديفجي األستاذ في جامعة أكسفورد في كتابه 

”اإلرهابي، الباحث عن اإلنسانية“.
تواجه املجتمعات اليوم عدمية جيل 

جديد، شبيبة مفتونة باملوت كما يظهر من 
خالل سلوكيات املخاطرة واملخدرات واألفعال 

الغريبة الالعقالنية لعدد معتبر من أفراد 
هذا اجليل. ويشير كثير من علماء االجتماع 

إلى انتشار أعراض أمراض نفسية خطيرة 
بني بعض الشبان جراء اإلدمان على ألعاب 

الفيديو العنيفة والضغوط االجتماعية 
وانسداد اآلفاق. 

وقد وجد الكثير من هؤالء الشبان 
الضالني، ضحايا العوملة احملبطني املهّمشني 
في تنظيم ”داعش“، غطاء شرعيا في نظرهم 
يصرفون فيه عنفهم ويشبعون رغبات الهدم 

الكامنة في أعماقهم. فـ”داعش“ تقدم لهم 
ميدانا حقيقيا لتحقيق ذواتهم. وقد بتنا 

نراهم على الفيديوهات يشرحون كيف 
هم سعداء باختيارهم املوت كشهداء. لقد 

وجدوا معنى حلياتهم وموتهم لدى داعش. 
وكثيرا ما نسمع بعضهم يردد على الشبكات 

االجتماعية واألفالم الدعائية كيف كانوا 
أشقياء وكيف أعطى اجلهاد في صفوف 

داعش وغيرها معنى حلياتهم، ولكنهم في 
احلقيقة كانوا يبحثون عن معنى النتحارهم، 

وفي نهاية األمر، فهم غير معنيني ال بإقامة 
الدولة اإلسالمية وال بعودة اخلالفة بل ما 

يهّمهم هو حتقيق/ تهدمي ذواتهم ولو بحرق 
العالم كله.

ولئن كان اإلسالميون الكالسيكيون 
يبحثون ويؤمنون باملستقبل والوصول 
إلى احلكم وتطبيق الشريعة، فإن هؤالء 
اجلهاديني اجلدد ال يتطرقون كثيرا إلى 

مجتمع ما بعد اجلهاد، وبالتالي فهم 
انتحاريون ال مثاليون.

* كاتب جزائري

هل الجهاديون الغربيون عدميون جدد

لئن كان اإلسالميون 

الكالسيكيون يبحثون الوصول 

إلى الحكم وتطبيق الشريعة، فإن 

هؤالء الجهاديين ال يتطرقون إلى 

مجتمع ما بعد الجهاد، وبالتالي 

فهم انتحاريون ال مثاليون

} لنفترض مثال أن اجلهاديني التكفيريني 
الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية تطهير 
الكرة األرضية من الكفر، واالستحواذ على 

العالم من خالل نشر الديانة اإلسالمية 
وفق مفاهيمهم، ووفق معطياتهم التي نرى 

جتسيداتها على أرض الواقع كل يوم. سلسلة 
طويلة من املواعظ الغاضبة ومن املمارسات 

املرعبة تبدأ باجللد واحلرابة وال تنتهي 
إال بقطع األيدي والرؤوس، فلنفترض أن 

هؤالء اإلسالميني قد هزموا والذوا بالفرار، 
وتفّككت العصابات املنظمة التي ينتمون 
إليها، وصار لزاما عليهم أن يعودوا إلى 

احلياة الطبيعية، وأن ينخرطوا من جديد 
في املنظومات االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية املعاصرة، وأن يتخلوا عن 

أحالم اخلالفة والوالية وما تخّللها من سبي 
وعبودية، فهل ميكن للمجتمعات أو لألنظمة 

السياسية والثقافية العربية، حتديدا، أن 
تستوعب حاالتهم املختلفة التي تصب 

مبجملها في بوتقة اإلرهاب، ومن ثم إعادة 
تأهيلهم وترويضهم ليصبحوا بشرا فاعلني، 
ومساهمني في مسيرة املجتمع، أو على األقل 

غير معّطلني لها؟
يقف هذه السؤال حائرا أمام عشرات 

النماذج التي خرجت من بعض التنظيمات 
في وقت مبكر ألسباب كثيرة، أو مت إلقاء 

القبض عليها وقد أمضت فترات عقوباتها 
في سجون تأديبية بعضها قاس، وبعضها 

تعامل مع هذه احلاالت وفق منهاج إعادة 
اإلصالح والتأهيل، وقد متت مناقشتهم من 
قبل مختصني وعلماء دين، فأظهر بعضهم 
اقتناعا وعدال عما كان عليه ظاهريا، وقد 

أصدرت بعض تلك اجلماعات ما أطلق عليه 
باملراجعات الفكرية كما حدث للجماعة 

اجلهادية في مصر، وقد خرج قادتها من 
السجون املصرية وهم يظهرون تصاحلا غير 
مسبوق مع منوذج احلياة املفروض عليهم، 

وقد تخلوا كليا عن فكرة اجلهاد، واعتبروها 
من إرث املاضي الذي ال يريدون استرجاعه، 

وال حتى تذّكره، وفيما أمضت جماعات 
أخرى فترات عقوبة طويلة، تعرضت خاللها 

لشتى أنواع التعذيب والعقاب، وقد ظهر لدى 
احملققني والسجانني الذين كانوا يحرمونهم 

حتى من الصالة، أن سلوكهم قد تغّير وأن 
تلك النوازع اجلهادية التي كانت لديهم قد 

استؤصلت.
لكن احلقيقة أن كل ما قيل ثبت بطالنه 

فيما بعد، فقد اغتنم جميع اجلهاديني 
الفرصة التي وفرتها الثورات العربية وعلّو 

سقف احلريات الذي طالب بإشراكهم في 
املجتمع وفي احلياة السياسية، اغتنموا 

كل هذا ليعيدوا ترتيب أوراقهم، ويعودوا 
ملمارسة ما يعرفونه، فبرزت أصواتهم 

من على املنابر يدعون بصوت مرتفع إلى 
اجلهاد، والقتال إلعالء راية اإلسالم، ولم 

يتأخر واحد أو أكثر منهم عن حمل السالح 

وااللتحاق بركب اجلماعات اجلهادية حديثة 
التأسيس سواء في ليبيا أو سوريا أو حتى 

في مصر، وقد أثرت ”خبرتهم امليدانية“ 
التي اكتسبها بعضهم من القتال في صفوف 

تنظيم القاعدة في أفغانستان، وانتقالهم 
في أكثر من منطقة سواء في العراق أو في 
اليمن، أثر ذلك على الكثير من التنظيمات 

التي تكّونت، وعلى وجه اخلصوص في 
سوريا، ضمن ركب الثورة، ثم انحرفت شيئا 

فشيئا، لتسقط راية الثورة وحتمل عاليا 
راية اجلهاد، ويتحول احلديث عن احلرية 

والكرامة إلى حديث عن دولة إسالمية، وقد 
حدث ذلك من قبل في مصر حني مأل مئات 

اإلسالميني الشوارع رافعني شعار ”اإلسالم 
هو احلل“، ولم يخف بعضهم قدرتهم على 

النزول إلى الشوارع عالنية، فرفعوا صورة 
كبيرة لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة 

بن الدن.
ولعل متابعة أو رصد الكثير من 

الشخصيات التي تتزعم ما يعرف بالكتائب 
اإلسالمية املقاتلة ضد النظام السوري 

يحيلنا، بالضرورة، إلى أن هذه الشخصيات 
قد أمضت سنوات طويلة في املعتقالت 

السورية، وقد ركبت على ظهر الثورة فور 
خروجها من املعتقل، في عفو رئاسي ال يخلو 

من دراية بأن إفساد الثورة إمنا يتم بدفع 
مثل هؤالء إلى مقدمة صفوفها، وقد جنح 

املخطط وأسفر عن تفّكك اجليش احلر، وعن 

حتول الثورة في الكثير من مراحلها إلى ثورة 
إسالمية تهدد وتتوعد، فأين يكمن اخللل في 

طريقة التعاطي مع أولئك اجلهاديني؟
هل يكمن في أن السلطات التي كانت 
تعتقلهم لم تكن جادة أصال في تأهيلهم 

ليكونوا حتت أيديها مبثابة ورقة ضغط ميكن 
التلويح بها في حال تعرضوا ألي استفزاز 

خارجي، وقد رّدد رؤساء اجلمهوريات 
العربية التي شهدت ثورات شعبية تباعا، 

بدءا من تونس، مرورا مبصر وليبيا، وصوال 
إلى سوريا واليمن بأن اإلسالميني هم البديل 

عن أنظمتهم التي حتمل طابعا علمانيا؟ أم 
أن اخللل يكمن في طريقة التعاطي مع مفردة 

”اجلهاد“ أصال وفي وقوع املفّسرين على 
كثرتهم في أخطاء تترك مجاالت لالجتهادات 

املوّجهة، والتي تؤدي إلى أهداف مثل هذه 
التي نرى آثارها على أرض الواقع حاليا؟

* كاتب سوري
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31619اقتصاد
باملئة نسبة النمو املتوقع في الطلب على النفط في الصني 

خالل العام الحالي بمقارنة ســـنوية، بحسب مؤسسة البترول 

الوطنية، أكبر مجموعة للطاقة في الصني.

باملئـــة من الناتـــج املحلي اإلجمالي نســـبة العجز املتوقع في 

موازنة الســـعودية للعام الحالي، إذا بقي سعر النفط عند 50 

دوالرا بحسب وكالة فيتش للتصنيف االئتماني.

مليـــار دوالر طلبتهـــا شـــركة روســـنفت من صنـــدوق الثروة 

الوطنية الروسي لتمويل 28 مشروعا، حيث تواصل الحكومة 

دراسة الطلب في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

عولمة الغذاء تهدد الثقافات الغذائية التقليدية
[ الدول النامية تواجه ضغوطا لتغيير تشريعاتها الغذائية لتسهيل غزو الشركات العمالقة

} بيــروت – أكد خبراء أن انحســـار العادات 
الغذائية لصالح األنماط االستهالكية الجديدة 
أصبـــح ظاهرة عالمية يصعـــب وقفها، نتيجة 
المتغيرات الدولية وزحف العولمة. وأشـــاروا 
إلى أن المستهلكين أكثر قبوال لثقافات غذائية 

غير تلك التي نشأوا عليها. 
وتتحرك الكثير مـــن الحكومات لتحصين 
جبهتهـــا الغذائيـــة، من موجة عولمـــة الغذاء 
المتسارعة، التي وجدت طريقها حتى للمطاعم 
الشعبية التي يفترض أن تكون أطباقها جزءا 

من هوية البالد.
وتبذل مؤسســـات الـــدول الغربية جهودا 
للحفـــاظ على أطباقها المحلية، في وقت تعمل 
فية شركاتها على نشـــر أنماطها الغذائية في 

األسواق االستهالكية الخارجية.
وتتزامـــن التحـــوالت مـــع صـــراع النفوذ 
بالمال والســـالح، حيـــث تتنافس الشـــركات 
والدول المتقدمة في خلق أنماط اســـتهالكية 
للســـيطرة على األسواق و“اســـتعمار“ بطون 

الدول النامية. 
وأصبـــح الغـــزو الثقافـــي يشـــمل تغيير 
كأســـاس  للمجتمعات،  االســـتهالكية  األنماط 
للسيطرة على أسواقها وفتح مجاالت التبعية 

الغذائية والزراعية.
ويقول الخبـــراء إن المجتمعات أصبحت 
جاهـــزة طوعـــا لتقبـــل كل ما هو خـــارج عن 
ثقافتهـــا الغذائيـــة، رغم أن ذلـــك يضعها في 
قبضة التقلبات االقتصاديـــة وتقلبات المناخ 

التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية.
وتؤدي تلك التبعية أحيانا إلى اضطرابات 
اقتصاديـــة واجتماعية وسياســـية في الدول 
التـــي تعتمد أساســـا علـــى اســـتيراد المواد 
مواردهـــا  ضعـــف  وتعانـــي مـــن  الغذائيـــة، 

الزراعية.
وقد استضافت العاصمة اللبنانية بيروت 
في األسبوع الماضي، ”المنتدى الغذائي حول 
صناعة الغذاء“ في مســـعى من المنظمين إلى 

إلقاء نظرة شـــاملة على السياســـات الغذائية 
المتبعة في لبنان والمنطقة العربية.

وشـــارك فـــي المنتـــدى، طهـــاة وفالحون 
لمناقشـــة ثقافـــات الطبـــخ العربيـــة، وأكدوا 
أنه أمـــر ملح بالنظر إلـــى المتغيرات الدولية 
المتســـارعة وموجـــات العولمـــة، التي طالت 
األنماط االســـتهالكية للشـــعوب، وأثرت على 
عادات تقليدية كانت تســـهم في الســـابق في 

دعم االقتصاد األسري وترشيد النفقات.
ومـــن العادات التـــي تأثرت بفعـــل عولمة 
الغـــذاء، تخزين المؤونة، وهي مخزون غذائي 
احتياطـــي عـــادة، كالحبـــوب والتمـــر وزيت 
الزيتـــون، ومنتوجات زراعيـــة جرى تحويلها 

إلى مواد نصف جاهزة لالستهالك.
المجتمعـــات  تأثـــر  أن  محللـــون  ويـــرى 
بالثقافـــات الغذائيـــة المســـتوردة، هو نتاج 
طبيعي الفتقار تلك المجتمعات ألسس الحفاظ 
على عاداتها وتقاليدهـــا الغذائية، األمر الذي 
يتطلـــب تعزيـــز األمـــن الغذائي الـــذي يدعم 
التقاليد الغذائية، التي تم اكتســـابها طبيعيا 

على مدى آالف السنين.
ويقلل البعض من خطورة انتشـــار أنماط 
غذائيـــة غربية فـــي الدول العربيـــة، طالما أن 
األنماط الغذائيـــة الدخيلة ال تمثل خطرا على 

الصحة وال تشكل خطرا على األمن الغذائي.
وتقول منظمـــة الغذاء العالمـــي (فاو) إن 
األمن الغذائي يعني أن يتمتع البشـــر بفرص 
الحصـــول على أغذية كافية وســـليمة ومغذية 
تلبي حاجاتهم وتناسب أذواقهم الغذائية، كي 

يعيشوا حياة توفر لهم النشاط والصحة.
ويـــرى خبـــراء التغذية أن ظاهـــرة عولمة 
الغـــذاء ربما ال تراعي فـــي جوانب كثيرة ذلك 
التعريف، ومنها المخاطر الصحية المحتملة 

للعديد من األنماط الغذائية.
التقاليـــد  انحســـار  أن  هـــؤالء  ويعتقـــد 
الغذائيـــة التقليديـــة، أحد أســـباب انتشـــار 

أمراض، مثل السمنة، على اعتبار أن التقاليد 
الغذائيـــة المحلية كانت تعتمد أساســـا على 
مكونات متكاملة، وعلى أغذية طبيعية صحية. 
وأنتجـــت جميع بلـــدان العالـــم أنماطا تالئم 
مقوماتهـــا الطبيعية، وجـــرت عليها تعديالت 
بطيئـــة على مدى حقـــب التاريـــخ لتصل إلى 

توازن غذائي يالئم تلك المجتمعات.
وتهدد القدرة التنافسية الكبيرة للشركات 
العمالقة منتجي األغذية التقليدية، األمر الذي 

أدى إلـــى تراجع قـــدرة أســـر المزارعين على 
منافســـة محاصيل الشـــركات في األســـواق، 

خاصة بعد ثورة المحاصيل المعدلة وراثيا.
ويحـــذر المحللـــون مـــن تزايـــد حـــدوث 
المجاعات واألزمات الغذائية في المســـتقبل، 
بسبب ابتعاد مناطق إنتاج الغذاء عن مناطق 
االســـتهالك ومـــن تزايـــد احتمـــاالت حدوث 
الكوارث البيئية بسبب تغيرات المناخ نتيجة 

ارتفاع درجة حرارة األرض.

األطباق التقليدية مهددة باالنقراض

تتصاعــــــد التحذيرات مــــــن انقراض الكثير من العادات والتقاليد الغذائية التي اســــــتغرق 
تطورها آالف الســــــنني، بسبب تزايد قبضة الشركات العاملية على صناعة الغذاء وقدرتها 

على إقصاء الثقافات الغذائية وتكريس تبعية األسواق واملستهلكني.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أمس، 
أن لجنة التجارة العادلة الكورية 
الجنوبية بدأت التحقيق مع عدد 
من الشركات األلمانية واليابانية 

بتهمة تشكيل اتحاد احتكاري في 
سوق مكونات السيارات.

◄ تعتزم شركة سوني اليابانية 
لاللكترونيات االستغناء عن 1000 
موظف إضافي في قطاع الهواتف 

الذكية وبخاصة في أوروبا 
والصين، بعد أن كانت قد استغنت 
عن عدد مماثل في أكتوبر الماضي.

◄ أعلنت شركة الطيران األيرلندية 
أير لينغوس أمس، عن تأييدها 

لعرض االستحواذ النقدي البالغ 
1.46 مليار دوالر، والذي قدمته 

شركة آي.أيه.جي، المالكة لشركة 
بريتش أيروايز.

◄ أظهر تقرير اقتصادي مؤشر 
ثقة المستهلكين في االقتصاد 

األميركي ارتفع بشكل حاد 
خالل الشهر الجاري، ليصل إلى 
المستويات التي كان عليها قبل 
تفجر األزمة المالية العالمية في 

.2008

◄ ارتفع عدد العاطلين عن العمل 
في فرنسا إلى مستوى غير 

مسبوق في نهاية شهر ديسمبر 
الماضي، ليصل إلى نحو 3.5 
مليون عاطل بحسب بيانات 

صادرة عن وزارة العمل الفرنسية.

◄ أكد المعهد األلماني ألبحاث 
االقتصاد أن عدد النساء في سوق 

العمل األلمانية ارتفع بنسبة 10 
بالمئة عما كان عليه قبل 20 عاما، 

لتصل نسبة النساء من مجمل 
العاملين إلى 46 بالمئة.

سوريا ترفع أسعار الوقود بذريعة القضاء على السوق السوداءباختصار
} عامن – رفعت ســـوريا أســـعار الوقود، في 
خطوة قالـــت إنها تهدف للقضاء على ســـوق 
سوداء مزدهرة، تسببت في اندالع احتجاجات 
ضد الفســـاد في املناطق التي تســـيطر عليها 

احلكومة السورية.
ويقول ســـكان إن نقـــص إمـــدادات الوقود 
والكهرباء أثـــار احتجاجات بعضها كان عنيفا 
في األشـــهر القليلة املاضية، في مدينة الالذقية 
معقل األقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس 
بشـــار األســـد.  وقـــال محتجـــون إن متربحني 
ورجال أعمال نافذين يعيدون بيع الوقود املدعم 
بأسعار مرتفعة كثيرا في السوق السوداء التي 

يعتمد عليها اآلن معظم السوريني.

وال متنـــع العقوبات الغربية الشـــركات من 
بيع وقود الديزل إلى سوريا، لكن شركات كثيرة 

سئمت التعامل مع حكومة دمشق.
وارتفـــع ســـعر الديزل املســـتخدم في النقل 
العام والتدفئة قبل عشرة أيام، بنسبة 56 باملئة 
ليصـــل إلى 125 ليرة (0.58 دوالر) وذلك في أكبر 
زيـــادة من نوعها منذ أن بدأت األزمة في مارس 

.2011
وقال مســـؤولون إن املصفاتني الرئيسيتني 
للبالد في حمـــص وبانياس، تعمالن اآلن بجزء 

بسيط من طاقتهما قبل احلرب.
وأعلن ســـلمان حيان نائـــب وزير االقتصاد 
للتلفزيون الرســـمي إن املصافي تعمل بأقل من 

10 باملئة من طاقتها بسبب نقص النفط اخلام.
وأكـــد مســـؤولون أن الزيـــادات احلادة في 
األســـعار ســـوف تقضي على نظام تسعير على 
مرحلتني يشجع على الفســـاد والتهريب. وقال 
طالل البرازي محافـــظ حمص، التي أدى قربها 
من احلدود مع لبنان إلى انتعاش جتارة مربحة 
غير مشروعة في الوقود السوري الرخيص، إن 
هذه الزيادة ســـتقلص الفســـاد وال تتيح مجاال 
للتهريـــب حيث أن الســـعر اآلن يعـــادل التكلفة 

ويقترب من األسعار العاملية.
وطاملـــا تباهت احلكومـــة الســـورية بأنها 
حافظت على بعض من أدنى األســـعار الرسمية 
للخبز والوقود، على الرغم من حرب تسببت في 

مقتل نحو 200 ألف شخص وتشريد املاليني.
وقبل احلرب كان وقود الديزل يباع بســـبع 
ليـــرات للتـــر (0.12 دوالر) والبنزين بعشـــرين 
ليرة للتر (0.35 دوالر) في إطار برنامج ســـخي 
للدعم كان يكلف احلكومة حينها 8 مليار دوالر 

سنويا.

سلمان حيان:

المصافي تعمل بأقل من 

10 بالمئة من طاقتها 

بسبب نقص النفط الخام

املتقدمة  ـــــدول  وال ــشــركــات  ال

تتنافس لخلق أنماط استهالكية 

ـــى األســـــــواق  ـــل لـــلـــســـيـــطـــرة ع

واستعمار بطون الدول النامية

◄

الخبراء يحذرون من خطر انقراض 

والتقاليد  الــعــادات  مــن  الكثير 

تطورها  استغرق  التي  الغذائية 

آالف السنني

◄

} لندن – تخلت شـــركة ســـونغ بيرد للعقارات 
املالكة حلي كنـــاري وارف في لندن أمس، عن 
معارضتها لعرض استحواذ تقوده قطر بقيمة 
4 مليار دوالر قائلة إن العرض نال تأييد حاملي 

ما ال يقل عن 86 باملئة من جملة األسهم.
وذكـــرت الشـــركة أنها ما زالـــت تعتقد أن 
العـــرض يبخـــس قيمـــة املجموعـــة، ولكنها 
فـــي ظل غيـــاب أي عروض منافســـة، توصي 
أصحـــاب أســـهم األقليـــة اآلن باملوافقة على 

الصفقة.
وفي ديســـمبر املاضي، تقـــدم جهاز قطر 
لالســـتثمار وشـــريكته في العرض بروكفيلد 
بروبرتـــي بارتنرز األميركية بعرض مباشـــر 
قيمته 350 بنســـا للسهم إلى مساهمي سونغ 

بيرد.
وميلـــك جهـــاز قطـــر لالســـتثمار حصة 

نسبتها 29 باملئة في شركة سونغ بيرد.
وكانـــت الشـــركة قـــد ذكـــرت ســـابقا أن 
العـــرض يحتاج إلـــى موافقة واحـــد أو أكثر 
من املســـاهمني الكبار الثالثـــة اآلخرين، وهم 
ســـيمون جليك ومؤسسة االستثمار الصينية 
ومورغن ستانلي إلدارة االستثمارات. وميلك 
املســـاهمون الثالثة معا ما يزيد قليال عن 50 

باملئة من أسهم سونغ بيرد.
وأمـــام املســـاهمني مهلـــة حتـــى اليـــوم 

اخلميس، لقبول العرض.

كناري وارف لندن

تستسلم لعرض قطري

}  بيرنارد أوليفر املدير التنفيذي لشركة ألباين الفرنسية لصناعة سيارات السباق والسيارات الرياضية، خالل اإلعالن عن الطراز املستقبلي ”الباين 
فيشن غراند توريزمو“ أمس، في معرض باريس لسيارات املستقبل.

أبل تسجل أكبر 

أرباح في العالم

} كاليفورنيــا (الواليــات املتحــدة) – ســــجلت 
شركة أبل أكبر أرباح ســــنوية لشركة مدرجة 
في أسواق األسهم في العالم، ، بعد أن سجلت 
مبيعات قياسية ألجهزة آيفون ذات الشاشات 
الكبيرة في موسم التســــوق وقفزة كبيرة في 

مبيعاتها في الصين.
وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت أكثر 
من 18 مليــــار دوالر في العام الماضي مقارنة 
بنحو 13 مليــــارا في عــــام 2013 لتتفوق على 
جميع توقعات المحللين في استطالع لوكالة 

رويترز.
وقــــال هــــوارد ســــيلفربالت المحلل لدى 
ســــتاندرد آند بــــورز إن أرباح أبــــل في العام 
الماضــــي هي أكبر أرباح على اإلطالق تعلنها 
شــــركة عامة فــــي العالــــم. وبلغت الســــيولة 
النقديــــة التي تملكهــــا أبل حاليــــا 178 مليار 
دوالر بما يكفي لشــــراء آي.بي.أم أو ما يعادل 

556 دوالرا لكل أميركي.
وكشــــف تيم كوك الرئيــــس التنفيذي ألبل 
إن الشــــركة التي تتخذ مــــن كوبرتينو بوالية 
كاليفورنيا مقرا لها، ســــتطلق منتجها القادم 

ساعة أبل (أبل ووتش) في أبريل المقبل.
وقال لوكا مايستري المدير المالي للشركة 
لرويترز في مقابلة إن مبيعات آبل من أجهزة 
آيفــــون في الصين تفوقــــت على مبيعاتها في 
الواليــــات المتحدة، وأنــــه ال يتوقع أن تعاني 

أبل من تباطؤ النمو االقتصادي الصيني.
رفعــــت هواتف آيفون 6 وآيفــــون 6 بلس، 
اإليرادات فــــي الصين بنســــبة 70 بالمئة في 
الربــــع الرابــــع من العــــام الماضــــي بمقارنة 

سنوية.
وقــــد يرجــــع نجاح الشــــركة في الســــوق 
الصينية الزاخرة بالمنافسة إلى شراكتها مع 
تشــــاينا موبايل أكبر مشغل لشبكات الهاتف 
المحمول في العالــــم وجاذبية الحجم الكبير 

ألجهزة آيفون 6 وآيفون 6 بلس.
وأشــــار إلى أن مبيعات الشــــركة ارتفعت 

إلى المثلين في سنغافورة والبرازيل. 
وباعت الشــــركة 74.5 مليون جهاز آيفون 
في الربــــع الرابع من العام الماضي، في حين 
توقع كثير من المحللين أن تقل المبيعات عن 

70 مليونا.
وزادت إيــــرادات أبل إلى 74.6 مليار دوالر 
من 57.6 مليــــار قبل عام، بينما توقع محللون 

وصولها إلى نحو 67.7 مليار دوالر.
وصعــــد ســــهم الشــــركة أمس بنحــــو 6.5 
بالمئــــة ليصــــل الــــى أكثــــر مــــن 116 دوالرا.
وبحســــب التقرير فإن تلــــك االحتياطات تبلغ 
نحو 19.8 مليار متر مكعب، وتقع في أحواض 
مويديــــر وأحنات وبركيــــن وتيميمون ورقان 

وتندوف في جنوب البالد.



محمد حماد

} القاهرة – أكد محللون مصريون لـ“العرب“ 
أن مشروع قانون االســـتثمار بشكله الحالي، 
يعد كارثة على مســـتقبل االستثمار في مصر، 
ألنه يلغـــي العمل بقانون المناطق الحرة، ولم 
يذكر في طياتـــه القانون البديل، الذي تخضع 
له الشـــركات التي تعمـــل في تلـــك المناطق، 

والتي يزيد عددها على 25 ألف شركة.
ويثير ذلك مخاوف تلك الشركات من العمل 
فـــي فراغ قانونـــي، وفق ما جاء فـــي التعديل 
السابع من مســـودة القانون، في وقت تجاهل 
فيه التعديل الحادي عشر ذكر أية تفاصيل عن 
المناطق الحـــرة أو المناطق االقتصادية ذات 

الطبيعة الخاصة.
ويقـــول الخبراء إن ذلك يطرح جملة كبيرة 
مـــن التســـاؤالت، تصل إلى مـــا إذا كانت تلك 

ستخضع للقانون أم ال؟
وذكر سالمة فارس المدير التنفيذي لمركز 
النيل لالستشـــارات القانونية في تصريحات 
أن من غرائب القانون، ما يظهر في  لـ“العرب“ 
المـــادة األولى من الباب األول، التي أشـــارت 
إلى ”أن يكون المســـتثمر داخل مصر حســـن 

النية“، وقال إن ذلك أمر يصعب تحديده.
وأضـــاف متســـائال ”هـــل ســـيتم وضـــع 
المستثمر على أجهزة كشف الكذب قبل قيامة 

بضخ استثمارات جديدة“؟
يذكر أن أول منطقة اقتصادية ذات طبيعة 
خاصة في مصـــر، جرى إنشـــاؤها عام 2002، 
وفـــق القانون رقم 83 لســـنة 2002 في شـــمال 
غرب خليج السويس، والذي يمنح االستثمار 
فيها عدة مزايا، منها إعفاء بنسبة 100 بالمئة 
من الرســـوم الجمركيـــة والضرائب وضريبة 

المبيعات على واردات المنطقة من الخارج.
وقال عمـــرو علوبة األميـــن العام لجمعية 
رجـــال األعمـــال المصرييـــن لـ“العـــرب“، أن 

مشـــروع القانون الجديد لـــن يتمكن من جذب 
اســـتثمارات بشـــكله الحالـــي، ومصـــر أمام 
قانـــون جديد يحمـــل العديد من المشـــكالت، 
التي ستضاف إلى المشـــاكل الموجودة على 

الساحة.
وطالـــب بالعـــدول عـــن القانـــون الجديد 
والتوجـــه لتعديـــل القوانيـــن الحاليـــة، وفق 
المعطيات المطلوبة على الساحة االستثمارية 

خالل الفترة المقبلة.
وكان أشرف ســـالمان وزير االستثمار، قد 
أعلن في وقت سابق عن إلغاء العمل بمشروع 
قانون االستثمار الموحد، بعد تعديل المشروع 
11 مرة، في ســـباق مع الزمن قبل انعقاد القمة 
االقتصادية في منتج شرم الشيخ في منتصف 

مارس المقبل.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وأكـــد 
السيســـي خالل اجتماعه الشهر الماضي مع 
عـــدد من المســـتثمرين الكويتييـــن، أن مصر 
تعكف على إعـــداد قانون موحد لالســـتثمار، 
مـــا دفع الوزارة إلى إعداد نســـخة جديدة من 
مشـــروع القانون مرة أخرى، بعـــد توقف دام 

لنحو شهر من إعداد النسخة التاسعة.
اتحـــاد  وكيـــل  توفيـــق  طـــارق  وطالـــب 
الصناعـــات المصرية فـــي تصريحات خاصة 
لـ“العـــرب“ بضـــرورة تغيير مســـمى القانون 
ليصبـــح ”قانون االســـتثمار“ بدًال من االســـم 
الذي تحمله المســـودة الحالية، وهو ”قانون 

تطوير منظومة االستثمار“ ألنه غير مفهوم.
وأوضـــح أن هناك تشـــوهات فـــي بعض 
المواد، تستلزم إلغاء نحو 20 مادة على األقل، 
إلـــى جانب وجود عبارات غير واضحة تتعلق 
بمنـــح مجلس الوزراء تقرير حوافز وإعفاءات 
ضريبيـــة للشـــركات والمنشـــآت العاملة في 
بعض األنشـــطة. وقال إن تلـــك العبارات غير 
واضحـــة المعالم، إضافة إلـــى أن المادة رقم 

21 لم تتضمن األنشطة والمشروعات المخطط 
إقامتهـــا في منطقـــة قناة الســـويس ودمياط 
والمثلث الذهبي وسيناء والساحل الشمالى.

وتسعى مصر الستقطاب االستثمارات إلى 
مشروع تنمية محوره قناة السويس، في وقت 
يقترب فيه تحالف دار الهندسة الفائز بوضع 
المخطط العام لهذا اإلقليـــم، من االنتهاء منه 

قبل منتصف الشهر المقبل.
وأضـــاف طـــارق توفيـــق أن التشـــوهات 
المختلفـــة في القانون ”لن تـــؤدي إلى الهدف 

المنشود منه في جذب استثمارات جديدة“.
وتشـــير بيانات وزارة االســـتثمار إلى أن 
تدفقات إجمالي االســـتثمار األجنبي المباشر 
إلـــى مصر بلغت نحو  3.3 مليارا دوالرا خالل 

الربع الثالث من العام الماضي.

وقال المستشـــار القانوني محمود فهمي 
إن مشـــكالت المسودة األخيرة من  لـ“العرب“ 
القانون لـــم تتوقف عند األخطاء التشـــريعية 

فقط، بل امتدت إلى األخطاء اللغوية أيضا.
وأضـــاف أن القانون تحدث عن عدم تأميم 
الشـــركات وهذا ما أقره الدســـتور المصري، 
وليس من المنطقـــي أن يتم التأكيد على نص 

دستوري في قانون.

وأشـــار فهمي، النائـــب الســـابق لرئيس 
مجلس الدولة، إلى أن مشروع القانون الجديد 
ترك حرية تســـعير المنتجات للشـــركات، دون 
مراعـــاة القواعد العامـــة، وهي من النصوص 
التي تثير جدال واســـعا. وتقـــول المادة 7 من 
البـــاب الثاني لضمانـــات االســـتثمار إنه ”ال 
يجـــوز ألّي جهـــة إدارية التدخل في تســـعير 
منتجـــات الشـــركات والمنشـــآت، أو تحديـــد 

ربحها“.
وأوضح فهمي أنه لم يتم عرض مشـــروع 
القانـــون علـــى لجنـــة التشـــريعات بمجلس 
الدولـــة، وهو حـــق أصيـــل منحه الدســـتور 
المصـــري لمجلس الدولة عند ســـن القوانين، 
وهو ما يجعل القانون عرضة لعدم الدستورية 

عند إصداره.

} بغداد – قال نصير العيساوي وزير الصناعة 
العراقي أمس إن شركة رويال داتش شل وقعت 
اتفاقـــا بقيمة 11 مليـــار دوالر مع العراق إلقامة 

مجمع للبتروكيماويات في البصرة .
وأوضح فـــي مؤمتر صحفي فـــي بغداد أن 
مجمع نبراس للبتروكيماويات سيجعل العراق 
أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق األوسط. 
وكشـــف أن ”طاقة اإلنتاج املتوقعة ستبلغ أكثر 

من 1.8 مليون طن يوميا“.
وقال هانز نيكامب نائب رئيس شركة رويال 
داتش شل واملسؤول عن مشروعات الشركة في 
العراق ”أعتقد أن املشروع مهم بدرجة كبيرة في 
عالقاتنا مع العراق لبناء وحدة تكســـير اإليثان 

في جنوب العراق“.
البتروكيماويـــات  ”صناعـــة  أن  وأضـــاف 
الناجحـــة قـــادرة على خلق عشـــرات اآلالف من 
الوظائف املباشرة وغير املباشرة خالل مراحل 
االنشـــاء والتشـــغيل للمشـــروع وكذلك ميكنها 

تنويع مهارات العاملني“.
وقـــال متحدث باســـم شـــل وهي مـــن أكبر 
شـــركات النفط العاملة في العـــراق، إن مجلس 

الوزراء العراقي وافق على املشروع في 13 يناير 
اجلاري، بعد أن ســـبق لها توقيع مذكرة تفاهم 

مع الوزارة بشأن املشروع في عام 2012.
وأضاف أن شـــل تعمل مـــع وزارة الصناعة 
واملعـــادن العراقيـــة وتعمل مـــع وزارتي النفط 
والنقل لتطوير منوذج اســـتثمار مشترك ملجمع 
علـــى طـــراز عاملـــي لتكســـير البتروكيماويات 

واملُشتقات في جنوب العراق.
وتدير الشركة حقال مجنونا وتقود املشروع 

املشترك لشركة غاز البصرة.
ويشـــهد العـــراق منـــوا جامحا فـــي إنتاج 
النفط، حيث أعلـــن وزير النفط عادل عبداملهدي 
األســـبوع املاضـــي أن العـــراق أنتـــج 4 ماليني 
برميل يوميا في شهر ديسمبر املاضي، مسجال 
أعلى مســـتوى له علـــى اإلطالق بفضـــل زيادة 
اإلنتاج مـــن املرافئ اجلنوبية وزيادة اإلمدادات 

من الشمال.
وأضاف أن العراق يخطط لزيادة كبيرة في 
الصادرات من كركوك بشـــمال البـــالد ومنطقة 
كردستان التي سترفع مجمل إنتاج البالد بنحو 

600 ألف برميل يوميا. 

ويشـــير محللون إلى أن زيادة إنتاج النفط  
قد يرتد ســـلبيا على االقتصاد العراقي، ألن تلك 
اخلطوة ستزيد من املعروض في السوق النفط 

وقد تزيد من انحدار أسعار النفط العاملية.

ويبدو إعـــالن بغداد رّد فعل على ما تعتبره 
احلكومة العراقية مؤامـــرة إقليمية دفعت نحو 
هبوط أســـعار النفـــط. ويعد العـــراق أحد أكثر 
البلـــدان النفطية تضـــررا من هبوط األســـعار 
بســـبب اعتماد اقتصاده املطلق علـــى العوائد 

النفطية.
وكان عبداملهدي قد ذكر في وقت ســـابق من 
الشـــهر احلالي أن بعض الـــدول اإلقليمية تقف 
وراء أزمـــة انخفاض أســـعار النفـــط، دون ذكر 
أســـماء تلك الدول، في حني قال ثامر الغضبان 

رئيس هيئة املستشـــارين في رئاســـة الوزراء، 
إن رفض الســـعودية خفض اإلنتـــاج، أحد أبرز 

أسباب تدهور األسعار.
ويرجح محللون أن تكون اخلطوة العراقية، 
من باب الرهان على تصدير أكبر كمية من النفط 
اخلـــام، أكثر من الرهان على األســـعار، في ظل 
توقعات سابقة بأن األســـعار قد تستقر عند 45 
دوالرا للبرميل، وقد تتحسن في النصف الثاني 

للعام احلالي لتستقر عند 60 دوالرا للبرميل.
ويأتي إعـــالن العـــراق بزيـــادة إنتاجه من 
اخلام، في الوقت الذي تسعى فيه إيران وروسيا 
وفنزويال، إلقناع أعضاء منظمة أوبك، بتخفيض 
ســـقف اإلنتاج احلالـــي، للدفع نحو اســـتعادة 
استقرار أســـعار النفط، وهو ما ترفضه منظمة 

أوبك.
وتتضـــارب آراء احملللني بشـــأن مســـتقبل 
األســـعار لكـــن غالبيتها ترجح عودة األســـعار 
إلى االرتفاع في النصـــف الثاني من العام بعد 
أن أعلنـــت الكثير من شـــركات النفـــط العاملية 
عـــن خفض اســـتثماراتها في احلقـــول مرتفعة 

التكلفة، وخاصة النفط الصخري.
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◄ وافقت هيئة السوق المالية 
السعودية على طلب شركة زين 

السعودية خفض رأسمالها بنسبة 
48.8 بالمئة ليصبح نحو 1.557 مليار 
دوالر، وهو الخفض الثاني خالل أقل 

من 3 سنوات.

◄ غادرت ناقلة تحمل مليون برميل 
من النفط الكردي مياه الواليات 

المتحدة بعد نزاع قانوني استمر 
لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن 

توصلت بغداد واألكراد إلى إتفاق 
حول تقاسم إيرادات النفط.

◄ هبطت الليرة التركية أمس إلى 
أدنى مستوى لها في أكثر من شهر 

أمام الدوالر موسعة خسائره منذ 
إشارة البنك المركزي إلى خفض 
أسعار الفائدة خالل اجتماعه في 

األسبوع الماضي.

◄ قالت شركة لوك أويل ثاني أكبر 
منتج للنفط في روسيا أمس إن 

إنتاجها من الخام زاد بنسبة 7 بالمئة 
في العام الماضي، مقارنة بمستويات 

عام 2017 لتصل لنحو 1.96 مليون 
برميل يوميا.

◄ أعلنت شركة مصر للطيران 
للخطوط الداخلية واإلقليمية 

(إكسبريس) بدء تنفيذ خطة للحصول 
على 5 طائرات جديدة خالل الفترة 

المقبلة، في إطار تجديد أسطول 
الشركة.

◄ أعلنت شركة أبل األميركية عن 
تحقيق أرباح ربع سنوية قياسية 

بلغت 18 مليار دوالر بزيادة نسبتها 
38 بالمئة ، بفضل الطلب القوي على 

منتجاتها وخاصة الهواتف الذكية 
آيفون 6.

باختصار العراق يدخل بقوة صناعة البتروكيماويات

} لنــدن – اســـتقرت أســـعار النفـــط العامليـــة 
أمـــس بعد تقلبات كثيـــرة، ليتحرك خام برنت 
فـــوق حاجز 49 دوالرا للبرميل، رغم تســـجيل 
املخزونـــات األميركيـــة أكبر زيـــادة منذ نحو 

عقدين وصعود الدوالر.
وقال معهد البترول األميركي إن مخزونات 
النفط اخلام األميركية قفزت بواقع 12.7 مليون 
برميل  األســـبوع املاضي أو مـــا يعادل ثالثة 

أمثال الكمية املتوقعة.
وإذا تأكـــدت تلـــك الزيادة األســـبوعية في 
تقرير الحق إلدارة معلومات الطاقة األميركية 
فســـوف تكون األكبـــر منذ مـــارس 1994 وفق 
بيانـــات اإلدارة، وهي تأتي بعـــد زيادة قدرها 

10.1 مليون برميل في األسبوع السابق.
وقـــال ريك ســـبونر كبيـــر احملللـــني لدى 
سي.أم.ســـي ماركتـــس في ســـيدني ”احملرك 
الرئيســـي ألســـعار النفـــط في األيـــام القليلة 
املاضيـــة كان تقلبات العملـــة… الحظنا بعض 

الضعف في ســـعر الدوالر وهو ما ســـاعد في 
دعم األسعار“.

وتلقت األسعار دعما من توقعات مؤسسة 
البترول الوطنية الصينية بارتفاع الطلب على 
النفـــط في الصني بنســـبة 3 باملئة خالل العام 

احلالي مبقارنة سنوية.
وفقـــدت أســـعار النفط نحـــو 55 باملئة من 
قيمتهـــا منـــذ يونيـــو املاضي، لكـــن احملللني 
يرجحون عودتها لالرتفاع في النصف الثاني 
من العام، بعد أن أدى انخفاض األســـعار إلى 
تقليـــص االســـتثمارات في احلقـــول مرتفعة 

التكلفة وخاصة النفط الصخري.
في هذه األثناء حتركت أســـعار الذهب في 
نطـــاق ضيق، في ظـــل توقعات بعـــدم حدوث 
تغييـــر كبيـــر فـــي السياســـة املاليـــة ملجلس 
االحتياطي االحتادي األميركي، وأنه قد يرجئ 
توقيت رفع أسعار الفائدة، بسبب القلق بشأن 

النمو العاملي.

النفط يتحدى زيادة المخزونات والذهب يراقب السياسات المالية
الذهب في لندنالنفط في لندن

طارق توفيق:

هناك ثغرات في القانون 

تستلزم إلغاء نحو 20 

مادة منه على األقل

تشهد الساحة االقتصادية مبصر جدال واسعا ومناقشات ساخنة، حول املسودة النهائية 
ملشروع قانون تطوير منظومة االستثمار، املعروفة سابقا بقانون االستثمار املوحد، الذي 

خضع ألحد عشر تعديال، دون أن يرى النور بعد.

عمرو علوبة:

مشروع القانون الجديد لن 

يتمكن من جذب استثمارات 

بشكله الحالي

نصير العيساوي:

مجمع نبراس سيجعل العراق 

أكبر منتج للبتروكيماويات 

في الشرق األوسط

سالمة فارس :

هل سيتم وضع المستثمر 

على جهاز كشف الكذب 

قبل ضخ استثماراته؟

مشروع قانون االستثمار المصري ال يزال تائها بعد 11 تعديال
[ ثغرات كثيرة بينها تجاهل الحديث عن المناطق االقتصادية الحرة [ القانون معرض لعدم الدستورية ومليء باألخطاء التشريعية

اإلماراتيون يقودون االستثمارات العربية واألجنبية في مصر

اقتصاد
سوق الكويت 

6.636.59

0.32%

4.516.12

0.31%

سوق مسقطسوق قطر

11.980.66

0.50%

3.736.30

0.43%

6.584.07

0.12%

سوق السعودية

8.912.50

2.61%

سوق البحرين

1.424.02

0.47%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} نيودهلــي – لفـــت الرئيـــس األميركي باراك 
أوباما انتباه كل املتابعني لسكناته وحتركاته 
خـــالل زيارته الفريـــدة من نوعهـــا إلى الهند 
وخصوصا أثناء حضوره العرض العســـكري 
األســـطوري مبناســـبة احتفـــال الهنـــد بعيد 

اجلمهورية السادس والستني.
فقد تداول ناشـــطون فـــي مواقع التواصل 
االجتماعي ووســـا ئل اإلعـــالم صورا التقطت 
اللحظـــة التي ميضغ فيها أوبامـــا العلكة في 
الوقـــت الـــذي يتحدث إليـــه رئيس الـــوزراء 

الهندي نارندرا مودي.
وأشار املتابعون إلى أن أوباما في حقيقة 
األمر ســـحب العلكة من فمه ثم أعادها مجددا 
وهو ما اعتبـــروه نوعا من عدم الذوق لرئيس 
أقـــوى دولة في العالـــم، فيما رأى آخرون بأنه 
عدم اعتراف بالبروتوكالت الرســـمية في مثل 

هكذا مناسبات.
وهذه ليســـت املرة األولى التي يقوم فيها 
أوباما مبثل هذا العمل فقد لوحظ وهو ميضغ 
العلكـــة في نوفمبر املاضي في قمة ”أبيك“ في 
بكني، وقبل ذلك في االحتفاالت التي أقيمت في 
فرنسا مبناسبة الذكرى السبعني إلنزال قوات 

احللفاء ”النورماندي“ في فرنسا.
ويؤكد البيت األبيـــض أن أوباما ال يدخن 
منـــذ أربعة أعوام، لكنه ميضغ العلكة اخلاصة 

مبقاومة اإلدمان على التدخني من وقت آلخر.
وخالل اليـــوم األول من الزيارة التاريخية 
قـــام الرئيس األميركي بزرع شـــتلة في إحدى 
احلدائـــق القريبـــة مـــن النصـــب التـــذكاري 
للمهامتا غاندي في مسجد بابري في نيودلهي 
وذلـــك بعد أن وضـــع إكليال مـــن الزهور على 

النصب.
وبسبب اقتصار زيارته للهند ليومني فقط 
والتي بدأها، الســـبت املاضـــي، بعد أن توجه 
إلى الســـعودية لتقدمي واجب العزاء في امللك 
الســـعودي الراحـــل عبدالله بـــن عبدالعزيز، 
لم يشـــارك أوباما رئيس الـــوزراء الهندي في 
برنامجـــه اإلذاعـــي األســـبوعي ”حتـــدث من 

القلـــب“ والذي كان من املفترض أن يكون على 
هامش الزيارة.

وقبـــل وصـــول أوبامـــا وزوجته ميشـــيل 
إلـــى العاصمـــة الهندية نيودلهي فـــي زيارته 
الرســـمية التـــي يعلـــق عليهـــا الهنـــود آماال 
كبـــرى، وترحيبـــا بالزائـــر الكـــرمي وزوجته، 
قامـــت صحيفـــة ”هندوســـتان تاميز“ بنشـــر 
صور للثنائي الرئاسي األميركي على موقعها 

اإللكتروني بنسختهما الهندية.
فقـــد مت دمج بـــاراك وميشـــيل أوباما في 
احلياة الهندية اليومية، في أوضاع رومنسية 
حينـــا، وضاحكة مفعمة باحليـــاة أحيانا وقد 
تداول رواد مواقـــع التواصل االجتماعي تلك 

الصورة مبزيج من التعاليق الطريفة.
وألن حـــب ميشـــيل أوباما ســـيدة أميركا 
األولى للحرير الهندي ليس ســـرا وهي ترتدي 
الكثير من املنسوجات الهندية املطرزة، وغالبا 
مـــا ترتدي أزيـــاء كبار املصممـــني الهنود في 
العديد من املناســـبات الدولية مثل نعيم خان 
موهاباتـــرا وراشـــيل روي ومانيش  وبيفـــو 
مالهوترا وغيرهم، فإن ذلك لم يغب عن ذهنها 

ولو للحظة.
فخـــالل زيارة الســـيدة أوبامـــا للهند قرر 
رئيـــس الـــوزراء الهنـــدي إهداءهـــا 100 زي 
تقليدي من نوع ”ساري هندي“ وهو من إنتاج 
شركة ”باناراســـي“ كبرى شركات النسيج فى 
الهنـــد املتخصصة في نســـج حريـــر اجلاكار 
ذي التصاميـــم الفريـــدة من نوعهـــا والطابع 
التقليدي القـــدمي، ودفع مودي بنفســـه تكلفة 
اختيـــار وتعبئة وتغليف هدية ســـيدة أميركا 

األولى لوزارة النسيج الهندية.
ورمبـــا تكون لتلك الهدية امللكية، بحســـب 
محللـــني، أبعاد تســـويقية للحرير والســـاري 
الهنـــدي، حيث إنه إذا ارتدته الســـيدة األولى 
للواليـــات املتحدة، البالغة مـــن العمر 51 عاما 
فســـتكون أكبر دعايـــة للشـــركة الهندية وهو 
يندرج بال شـــك في إطار االتفاقيـــات الثنائية 

بني البلدين في تعزيز التبادل التجاري.
في هذا اجلانب، اتبعت عقيلة أوباما املثل 
القائـــل ”عندما تكـــون في رومـــا تصرف كما 
يتصـــرف الرومان“ حيث إنها ارتدت فســـتانا 
مـــن تصميـــم املصمـــم الهندي الشـــهير بيفو 
موهاباتـــرا، الـــذي يعيش فى نيويـــورك اآلن 
وذلك أثناء نزولها من الطائرة، كما أنها ارتدت 

فساتني أخرى من تصميمه خالل زيارتها.

من جانبه كتب موهاباترا البالغ من العمر 
43 عاما تغريدة على حســـابه مبوقع التواصل 
االجتماعي ”انســـتغرام“ عند نزول ميشيل من 
الطائـــرة لألراضـــى الهندية، لينشـــر أن الزي 
الـــذي ترتديه مـــن تصميمه، وأنه فســـتان ذو 

طابـــع هندســـي بزخارف من األزهـــار الزرقاء 
فـــي املركز مع معطف مطابق له. ومن املعروف 
أن الكثير من مشـــاهير هوليوود مثل ســـلمى 
حايك وجنيفر لوبيز وكاميـــرون دياز يرتدين 

من تصميمات موهاباترا.

الخميس 2015/01/29 - السنة 37 العدد 9812

آل أوباما في زيارة تاريخية إلى بالد العجائب

12

ممثلة حسناء تترشح لرئاسة بولندا وسط اتهامات بجهلها السياسي

ــــــد من الغرائب  ــــــس األميركي وعقيلته إلى الهند دون تســــــجيل العدي ــــــم متر زيارة الرئي ل
ــــــد طريق العالقات بني  ــــــرت أنها تاريخية إلعادة تعبي ــــــب في زيارتهما التي اعتب والعجائ
ــــــْني على الرغم من االختالفات العميقة، فحضــــــارة الهند ضاربة في عمق  ــــــن النووَي البلدي

التاريخ بينما عمر أميركا ال يقاس بعراقة الهند.

} وارسو – ازدادت حرارة االنتخابات الرئاسية 
البولندية أكثر بعد أن دخلت املعترك املرشحة 
الرئاسية اجلميلة، مجدالينا أورك، في حتالف 
اليســـار الدميقراطي، ســـيما أن هذه املرشحة 
ممثلة ســـابقة في األوبـــرا، ومعروفة بجمالها 
األخاذ، وحائـــزة درجة الدكتوراه في التاريخ، 

إضافة إلى كونها راقصة باليه.
اليســـار  حتالـــف  حـــزب  زعيـــم  ويقـــول 
الدميقراطـــي، لزيك ميلـــر، إن املرشـــحة تعد 
”رمـــزًا للوحـــدة الوطنية، وليســـت ممثلة ألي 
زعيـــم للقبائل البولندية املتحاربة أو األحزاب 
السياســـية“، فـــي داللـــة قوية على مـــا يبدو 

لدعمها في السباق الرئاسي.

وقبل دخولها املعترك السياسي أّلفت أورك 
عددا من الكتب من بينها ”اخلرافة واحلقيقة“، 
كمـــا أنها عملـــت مقدمـــة برامـــج تلفزيونية، 
إضافة لكونها حازت على درجة الدكتوراه في 

األديان، وعملت مستشارة في أحد املصارف.
ويشير بعض املتابعني ملسيرتها إلى أنها 
من األشـــخاص الذيـــن حظوا بكل شـــيء في 
احلياة، من اجلمال إلى النجاح في احلياة إلى 
النجاح السياســـي، إال أن بعض الشخصيات 
في املعارضة تعتبر ترشـــحها مجـــرد مزحة، 
فليست لديها أي خبرة سياسية أو جتربة في 
حكـــم البالد، وغير معروفة ســـوى أنها ممثلة 

في األوبرا.

ويعتقـــد البعـــض أن حزبها يســـتخدمها 
كدعايـــة رخيصة له، من أجـــل احلصول على 
حفنة من األصوات في االنتخابات الرئاســـية، 
فيما يشـــّبهها املنتقدون بأنها عبارة عن دمية 

ملونة الجتذاب األبصار.
وقـــد يبدو هـــذا حقيقيا لـــدى البعض. إال 
أن املتفائلـــني يســـتعيدون ما جـــرى حلاكمة 
واليـــة كاليفورنيا، التي بدأت خطوتها األولى 

للدخول ملكتب احلاكم في كونها جميلة.
ويعتبرهـــا احملللون السياســـيون فاحتة 
خيـــر للشـــباب األوروبيـــني مـــن اجلنســـني، 
القتحـــام املجال السياســـي، فهي تســـير على 
خطى اجلميـــالت من أمثالها في هذا الطريق، 

مثل رئيسة الوزراء األوكرانية السابقة، يوليا 
توميشـــينكو، وأول رئيســـة كرواتية، كولندا 
غرابـــار، التـــي مت انتخابهـــا أخيـــرا، فضًال 
عن شـــابات جميالت فـــي العالم مـــن اليابان 

واليونان وأملانيا.

تقليعات أوباما وميشال ال تنتهي حتى أثناء زيارتهما للهند
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قيصر روسيا بانتظار

 أفخم سيارات العالم

حسناوات الجمعيات األملانية يرحنب باملستشارة األملانية أنجيال ميركل على طريقتهن خالل حفل استقبال في املستشارية ببرلني

} موســكو – كشـــف رئيس مركز التصميمات 
الهندســـية لجامعة سان بطرســـبورغ التقنية 
أليكســـي بوروفكوف أن عملية وضع الرسوم 
والتصميمات الفنية لســـيارة رئاســـية فاخرة 

روسية الصنع قد انتهت.
وأوضح بوروفكوف ستكون هذه السيارة 
الخاصـــة بالرئيس الروســـي فالديمير بوتين 
جاهزة بداية عام 2018 حيث ســـتتميز بوزنها 
الـــذي يبلغ نحو 6 أطنان، مع أنها ســـتتصف 
بقابليتهـــا العالية للمنـــاورة وبقدرة محركها 

الفائقة، نحو 800 حصان.
وأشار رئيس مركز التصميمات الهندسية 
الروســـي إلى أن هذه الســـيارة ســـتكون أكثر 
سيارات العالم أمانا واألولى من حيث الصالبة 
واالنسيابية التي تتالءم مع شخصية بوتين.

ويرى البعض أن هذه الســـيارة ستزيد من 
نرجســـية بوتين، كما أنه يمكن اســـتخدامها 
إلدارة حرب من داخلها فتستطيع التحول إلى 
قاعدة اتصاالت واجتماعات عســـكرية ســـرية 

أثناء سيرها.
وقـــّرر قصير روســـيا في أبريـــل الماضي 
استبدال سيارته المرسيدس (S Class)بأخرى 
من نـــوع زيل ليموزين والتـــي وصفها خبراء 
الســـيارات بـ“الجبـــارة“ حيث بلـــغ وزنها 16 
طنا وألنهـــا محصنة ضد الهجمـــات النووية 
والكيماوية، واســـتغرق العمـــل على صنعها 
حوالي سّت سنوات بطلب شخصي من بوتين.

بقدوم  الهندية  الصحف  رحبت 

طريقتها  على  وعقيلته  أوبــامــا 

في  لهما  صـــور  بنشر  الــخــاصــة 

نسختهما الهندية

◄

◄ تداول ناشطو األنترنت فيديو 
يعرض الملك السعودي الراحل 

عبدالله بن عبد العزيز والرئيس 
المصري الراحل محمد أنور السادات 

وهما يرقصان بالسيوف في إحدى 
المناسبات.

◄ مثل وزير الخارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف أمام البرلمان إثر خالف 

بشأن نزهة قام بها مع نظيره األميركي 
جون كيري خالل جولة المفاوضات 

النووية في جنيف.

◄ نائب رئيس أكبر هيئة إندونيسية 
لمكافحة الفساد تعرض لالعتقال وذلك 

بعد أيام من إعالنه عن أن المرشح 
لمنصب قائد الشرطة مشتبه به في 

قضية فساد.

◄ رفض مايكل غوف، عضو حزب 
المحافظين البريطاني، النداءات 

لمسح مقطع من أغنية للمغنية 
األميركية الشهيرة بيونسيه، 
يستخدمه كنغمة على ساعته 

اإللكترونية الحديثة.

◄ توج الرئيس البوليفي إيفو 
موراليس مؤخرا رئيسا للشعوب 

األصلية في بوليفيا في منطقة اآلثار 
القديمة من حضارة تيواناكو.

◄ أطلقت ويني مانديال الزوجة 
السابقة للزعيم األفريقي نيلسون 

مانديال صيحة تحذير من تلويث اسم 
المناضل الراحل في الوحل بسبب 
المنازعات المتواصلة حول تنفيذ 

وصيته.

◄ منح رئيس الوزراء األسترالي توني 
أبوت المنتمي لحزب المحافظين أعلى 

تكريم في البالد لألمير فيليب زوج 
الملكة إليزابيث الثانية ملكة انكلترا.

} لنــدن – تلقـــى األميـــر جـــورج، حفيد ولي 
العهـــد البريطاني وجنل األميـــر وليام ودوقة 
كامبريـــدج كيت ميدلتون، أكثـــر من ٧٠٠ هدية 
خالل زيارات قامت بها أسرته امللكية ملختلف 

دول العالم، العام املاضي.
هذا الكم مـــن الهدايا يزيد علـــى ما تلقته 
جدتـــه امللكة إليزابيـــث الثانية ملكـــة اململكة 
املتحـــدة في العـــام ذاته، ما جعـــل األمر يثير 
الكثيـــر مـــن اجلدل فـــي الوقت الـــذي بدا فيه 
األميـــر جورج مبزاحمة أفـــراد العائلة امللكية 

في تلقي الهدايا.
واســـتنادا إلى أحد الكتـــاب املتخصصني 
في شـــؤون األســـرة امللكيـــة البريطانية، فإن 
هذا الكم الكبير مـــن الهدايا يدفع كثيرين إلى 
التســـاؤل بشـــأن ما الذي ميكن تقدميه لطفل 

لديه كل شيء؟
وتلقـــى األمير جورج، وهـــو أصغر عضو 
في العائلة امللكية البريطانية، ٦٧١ من مجموع 
هـــذه الهدايا، ومعظمها مـــن الكتب واملالبس 
واأللعـــاب، خـــالل زيارتـــه لكل من أســـتراليا 
ونيوزيلنـــدا، في الربيع املاضـــي، بينما تلقى 
البقية أبواه، وذلك طبقـــًا لقائمة أعلنها قصر 

كينسينغتون.
ومـــن بـــني الهدايـــا التـــي تلقاهـــا األمير 
جورج، طقم للنوم يضم فرشـــة وغطاء وثيابًا 
من شـــركة ”كانتاس“ للطيران وســـاعة قدمية 
تســـاعد فـــي األمـــور األكادميية، مـــن مجلس 
قبائل األبوروجينال وهم الســـكان األصليون 

ألستراليا.
كما ُأْهِدَي لألمير جورج قارب مت تصنيعه 
خصيصا له من شركة سيليغز في نيوزيلندا، 
أثنـــاء زيارة األميـــر وليام وقرينتـــه ميدلتون 
للواليات املتحدة في، ديســـمبر املاضي، حيث 
تســـلما ١١ هديـــة موجهة إلـــى األمير جورج، 
منهـــا لباس خاص من فندق كاراليل، وقميص 
خاص بأحد العبي كرة الســـلة، وقارب وحذاء 

طويل يغطي الكاحل من جلد املاعز.
وفـــي أســـتراليا ونيوزيلندا تلقـــى األمير 
جـــورج احلفيد األول لولي العهـــد البريطاني 
األمير تشـــارلز من عامة الناس ٢٤٩ لعبة و١٣٨ 
قطعـــة من املالبس و١٤٣ كتابـــا و٢٥ قطعة من 
املعدات والتجهيزات الرياضية و١١ قطعة من 

األثاث املنزلي ومعدات املطبخ.
في املقابـــل تلقت امللكـــة إليزابيث الثانية 
طيلـــة العام املاضـــي ما يزيد علـــى ١٠٠ هدية 
فقـــط تتمثل في مجموعة من الكتب إلى جانب 

التحف والتماثيل واملجوهرات واخليول.
ويقـــول إعالميون إن تلقـــي األمير جورج 
الذي لم يبلغ العامني من العمر لهذا الكم الكبير 
واملتنوع من الهدايا، مع التسليم بقدرته على 
شـــرائها، إمنا يؤكد بال شـــك ما يتمتع به من 
شعبية جارفة ومتزايدة، ليس داخل بريطانيا 

فحسب بل في الكثير من دول العالم.

األمير جورج ينافس امللكة 

البريطانية في تلقي الهدايا

باختصار

راقصة الباليه مجدالينا 

أورك تزاحم السياسيين 

ببالدها لوضع موطئ قدم 

لها في الحياة السياسية

«شـــقيقي روبرت يعرف أســـرار الحفاظ على حياتـــه، فدائما ما 

يقول أن األشياء املضرة بالصحة مثل الكحول والتدخني تؤدي 

إلى التقليل من حياة اإلنسان».
ريجينا غاتا
شقيقة رئيس زميبابوي

«أحـــب حفيدتي تشـــارلوت جـــدا مثل كل جد، فهي أفضل شـــيء 

فـــي حياتي، وأمر ممتع جدا أن تشـــعر بأنـــك أصبحت جدا ولديك 

حفيدة مميزة».
بيل كلينتون
الرئيس األميركي األسبق

«مواقـــف امللك عبدالله، رحمه الله، ال تعد وال تحصى، فقد كانت 

أوامره بمثابة البلسم لشفاء املرضى إلى جانب مواقفه اإلنسانية، 

وبكل تأكيد سيخلدها التاريخ». 
بسمة بنت سعود
أميرة سعودية



} القاهــرة - ”الدين املعاملـــة“، نظام حياة ال 
يدعـــو إلى إقصاء اآلخر أو نفيه، مهما اختلف 
فـــي الديـــن أو العقيـــدة أو الفكر، هنـــا يأتي 
دور علمـــاء الدين فـــي املؤسســـات املختلفة، 
ويترأســـها األزهر في تغيير اجتاه نظرة غير 
املســـلمني للدين اإلســـالمي بكل مـــا ميكن من 
وسائل، حيث اتفق اجلميع أن هذه املؤسسات 
توّقف دورها مؤخرا عنـــد الدعوة محليا دون 
التوســـع إقليميـــا ودوليا، لتصل إلـــى َمْن لم 

يدركوا ماهية اإلسالم الصحيح.

اإلسالم وحرية االعتقاد

في هذا الصدد يؤكد عباس شومان األمني 
العـــام لهيئة كبـــار العلماء، أن اإلســـالم نهى 
عن اجلرائم التي تقـــوم بها بعض اجلماعات 
التي تتبنى أفكارًا ُمتطرفة وشاذة، جتعل غير 
املسلمني يتصّورون اإلسالم وكأنه دين فاشي 
ال يضع لإلنسانية اعتبارا، في حني أنه يحترم 
اإلنسانية ويقدسها، وال يحض على الكراهية 
أو العنف، ســـواء كان ذلك فـــي القرآن الكرمي 
أو الُســـنة النبويـــة، األمـــر الـــذي ترتب عليه 
زرع جـــذور لصورة مغلوطة عن اإلســـالم لدى 

املخالفني في العقيدة.
وأضـــاف: أن هـــؤالء لم يدركـــوا أن هناك 
مســـاحة من حريـــة االعتقاد منحها اإلســـالم 
لآلخريـــن، حتـــى يتمّكنوا من العيش بســـالم 
إلـــى جانـــب املســـلمني، حتى لو مت ُممارســـة 
كفرهم هـــذا جهرًا أمام أعني الناس، شـــريطة 
عـــدم التوجه باألذى إلى اإلســـالم وأهله، هذا 
هو اإلســـالم الصحيح، وعلى كل املؤسســـات 
الدينيـــة الســـيما األزهـــر، تغييـــر وتصحيح 
الصـــورة املأخـــوذة عن اإلســـالم نتـــاج رؤية 

وســـماع تلك األفعال الصـــادرة عن اجلماعات 
املتطرفـــة، وليس هـــذا فقط، بل يجـــب أيضًا 
الدعوة إلى معرفة أســـس وقواعد الدين حتى 
يتم التعـــرف على جوهره، لطمس مالمح هذه 
الصورة التي يلصق باإلســـالم من خاللها كل 
ما هو جائر وغاشم، ويذكر أن الكفر ال يتحّمل 
نتائجه أمام الله ســـوى العبد ذاته، ولذلك كل 
ما على األزهر هو لفت النظر والتوجيه، وعلى 
هـــذه اجلماعات الكـــف عن مثل هـــذه األفكار 
التي تســـيء إلى جوهر الشـــريعة والُســـنة، 
وعلى اليمني املتطرف الكف عن تناول األديان 
بالشـــكل املهني، الذي ميثل سببًا في استفزاز 
الكثيـــر من املســـلمني، وبهذا ميكـــن احلد من 

اجلرائم التي ُمتارس ضد أبرياء.

األزهر وإزالة اللبس

ويقول أحمد عمر هاشـــم الرئيس األسبق 
جلامعـــة األزهـــر: إنه ال ميكن إنـــكار أن هناك 
صورة غير صحيحة عن الدين اإلســـالمي لدى 
املخالفـــني فـــي العقيدة، ولكـــْن بالطبع، هناك 
أســـباب أدت إلـــى خلـــق مثل هـــذه الصورة، 
أهمها أن هناك بعض املتحدثني باســـم الدين 
يصّورونه على أنه دين الســـيف والقوة، دون 
األخـــذ في االعتبار أن اإلســـالم دين ســـماحة 
ومحبة، األمر الذي ترتب عليه هجوم شـــرس 
علـــى اإلســـالم، وانتهـــاك حلرمـــات األنبياء 
والرسل، وهذا يتطلب جتديدًا في آليات وطرق 
الدعوة إلى الدين الصحيح من ِقَبل مؤسسات 
الدولـــة اإلســـالمية، ألن هذه املؤسســـات هي 
املنوطـــة بالقيام بهذا الـــدور احليوي، ويذكر، 
أن ذلك يتطلب جهدًا كبيرًا من كل علماء الدين، 
ولكـــن ُمقابل تصحيح هذه الصورة يجب فعل 
كل ما ميكن، شريطة عدم اخلروج عن منهجية 
الدعوة باحلســـنى، والتوجيه إلى ما هو غير 
واقع من تعاليم وأســـس وقواعد ظن اجلميع 
افتقار اإلســـالم لها، ولهـــذا وجب على األزهر 
الشـــريف إحيـــاء كل مـــا هـــو وارد في جوهر 
الديـــن، للتخلص مـــن هذه النظـــرة املجحفة، 
والتي أنشأها أصحاب العقول الضيقة، والتي 

تتنـــاول نصوص القرآن مـــن غير معرفة، دون 
النظر إلى القواعد الفقهية التي ترســـلها هذه 
األلفاظ القرآنية، والتي تشـــتمل على ضوابط 
اتباع ملا هو جائز ونهي ملا هو محرم عند الله 

عز وجل.

الدور الغائب للمؤسسات الدينية

ومن جانبه، يشـــير حامد أبو طالب عضو 
مجمـــع البحوث اإلســـالمية، إلى أن ما يحدث 
اآلن لـــم يكن ُمعّبـــرًا عن الدين اإلســـالمي أو 
فـــي خدمتـــه، ألن القائم بتصديـــر األفكار عن 
الدين هـــم أصحاب فكر لم يصبح مؤهًال لهذه 
املسؤولية الكبرى، في ظل غياب ملموس لدور 
املؤسســـات الدينية املنوطـــة بإظهار الصورة 
احلقيقيـــة للدين، وفي املقابـــل جند جماعات 

ُمتطرفـــة ُيطلق عليها جماعـــات اليمني، تقوم 
بأفعـــال الهـــدف منها إهانة الديـــن، وهذا من 
شأنه أن يحدث اتســـاعًا في الفجوة املختلفة 
بني اجلماعات املنتهجة لألفكار الشاذة، وبني 

غير املسلمني ينتج عن ذلك وقوع جرائم.
وأضـــاف حامد أبو طالب أنـــه بالرغم من 
ذلـــك، يجب على املؤسســـات الدينية تصحيح 
هذه الصـــورة، والتغاضي عـــن انتهاك حرمة 
الدين مـــن ِقَبل املخالفني فـــي العقيدة، والتي 
يترتب عليها اضطهادهم من ِقَبل املتشـــددين، 
وهنا تتجّســـد مســـؤولية األزهر جتاه هؤالء 
املتشـــددين، الذيـــن هم في حاجـــة إلى تقومي 
وتعديـــل ألفكارهم، باإلضافـــة إلى دوره جتاه 
املتطرفـــني املنتهكـــني للديـــن، الذيـــن وجبت 
دعوتهم إلى رؤية األسس والضوابط الشرعية 
الصحيحـــة، والتي تتناَقض مع مـــا يرّددونه 

عن اإلســـالم، بهدف خدمة أهداف أعداء الدين 
والسياســـة، وقـــال: وجب على علمـــاء الدين  
اإلســـالمي التصدي لكل املمارســـات التي من 
شـــأنها اإلضرار بالدين، وتعديـــل فكر ونظرة 
غيـــر املســـلمني جتاه اإلســـالم، وهـــي نظرة 
تأّسســـت بناء على املمارســـات الصادرة عن 

غير املؤهلني.

} بروكســل - أعلنـــت األمين العـــام التحاد 
الجاليـــات األجنبيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 
بيتســـي ماثيســـون، بدء تنظيم فعالية ”هذه 
هي البحرين“ بنســـختها الثالثة في العاصمة 
البلجيكية بروكســـل بعد لندن وبرلين، يومي 

27 و 28 يناير الجاري.
وأوضحت ماثيســـون خـــالل لقاء تعريفي 
بتفاصيـــل الفعاليـــة، أن تظاهـــرة ”هـــذه هي 
البحرين“ تضم 100 شـــخصية من 40 مؤسسة 
وناديـــا أجنبيا ومســـجدا وكنيســـة ومعبدا 

إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
وبينت ماثيسون أن جولة بروكسل لـ“هذه 
هـــي البحريـــن“ انطلقـــت بمؤتمـــر صحافي، 
إضافـــة إلى إقامة صالة من أجل الســـالم في 
كاثدرائيـــة ســـان مايكل في بروكســـل، لتأكيد 
خصال أهل البحرين الحميدة وحبهم للسالم 
والتسامح والتعايش لشعب بلجيكا، وشهدت 
التظاهـــرة أيضـــا تنظيـــم مؤتمـــر ومعرض 
بمشـــاركة كل من األوقاف السنية والجعفرية 
والبروتســـتانتية  الكاثوليكيـــة  والكنيســـة 
واألرثوذكســـية والمعبـــد اليهودي والســـيخ 
الهندي والهندوســـي والمعبد البوذي، إضافة 
إلـــى ممثلين عـــن البرلمان البحريني بشـــقيه 

النيابي والشوري.

وأكـــدت ماثيســـون أن رســـالة ”هـــذه هي 
البحرين“ لن تتغير في نقل كافة مشاعر السالم 
والوئـــام من البحرين إلـــى كافة أنحاء العالم، 
لتكون البحريـــن منارة للتســـامح والتعايش 

ونشر األلفة بين كافة شعوب العالم.
كما أكدت أن البحرين فريدة في نموذجها 
في حرية ممارسة األديان والمعتقدات، والذي 

يجب أن يكون قدوة لعدد كبير من الدول التي 
تواجه صراعات دينية واقتتال طائفي.

ولفتـــت ماثيســـون إلـــى تميـــز البحرين 
فـــي موافقـــة الملك على إنشـــاء أكبر كنيســـة 
كاثوليكيـــة في الخليج العربـــي ولكي تصبح 
المقر الرئيسي ألسقفية الكنيسة الكاثوليكية، 
فـــي خطـــوة فريدة مـــن نوعها على مســـتوى 

المنطقة إلى جانب مختلف المعابد الدينية.
وأكـــدت ماثيســـون أن تجربـــة البحريـــن 
تشـــكل أمال مشـــعا في نهاية نفـــق مظلم لبث 
الســـالم والتســـامح ورفض اإلرهاب والعنف 
والتحريض بكافة أشـــكاله، وأن أفضل طريقة 
لفعل ذلك عبر نقل التجربة البحرينية إلى كافة 
أرجاء العالم وتسليط الضوء عليها أوروبيا.

إلى ذلك، أعرب رئيس الطائفة الهندوسية 
فـــي البحريـــن فيجي كومـــار شاســـتري عن 
ســـعادته للمشـــاركة مرة أخرى فـــي الجوالت 
األوروبيـــة لـ“هذه هي البحرين“، مشـــيرا إلى 
أن مشاركة المســـلمين والمسيحيين واليهود 
والســـيخ والهندوس في وفـــد بحريني واحد 
تعكس بحد ذاتها رســـالة الســـالم التي نرغب 

بتعميمها في كل أنحاء المعمورة.
وأكد شاســـتري أن البحرين لطالما كانت 
صغيرة في حجمهـــا الجغرافي، ولكنها دائمًا 
كبيرة بقلبها النابض بالتعايش السلمي بين 

كافة المذاهب والطوائف.
وقال النائب عيســـى الكوهجـــي إن الوفد 
البرلمانـــي نقـــل رســـالة ســـالم إلى وســـائل 
اإلعالم البلجيكية وأعضـــاء البرلمان مفادها 
أن البحرين بلد تعايش ونبراس الديمقراطية 

وتسامح األديان واحترام حقوق اإلنسان.
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تصويب صورة اإلسالم لدى اآلخر: {فريضة} على عاتق املؤسسات الدينية

{هذه هي البحرين}: تظاهرة دالة على إمكان تعايش مجتمع متعدد

األزهر كما غيره من املؤسسات الدينية مدعو إلى تقديم صورة اإلسالم املعتدل والنأي به عن التشدد والغلو 

[ إيالء األبعاد اإلنسانية في الدين ما تستحقه من تثمني [ العلماء مطالبون بدحض فكرة ارتباط اإلسالم بالسيف

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكد شوقي عالم، مفتي 
الجمهورية المصرية في كلمته أمام 

القيادات الدينية وصناع القرار 
السياسي في سنغافورة، أن اإلسالم 

أرسى قواعد وأسًسا للتعايش مع 
اآلخر في جميع األحوال واألزمان 

واألماكن.

◄ قررت المساجد والجمعيات 
المسلمة في فرنسا تنظيم “حلقات 

نقاش“ لتعريف الفرنسيين باإلسالم،  
ردًا على االستفزازات التي تعمد 
إليها الحركات المعادية لوجود 

اإلسالم في الغرب.

◄ شهدت مكتبات العاصمة 
الفرنسية باريس ارتفاعًا في 

مبيعات نسخ القرآن الكريم بعد 
اعتداء ”شارلي إيبدو“. ويعزو 

أصحاب المكتبات هذا اإلقبال إلى 
رغبة األفراد في تبديد كل المفاهيم 

الخاطئة عن الدين اإلسالمي.

◄ انتظمت في مدينة لينز 
النمساوية مسيرة احتجاجية على 

الهجمات اإلرهابية التي شهدتها 
العاصمة الفرنسية، واالعتداءات 

العنصرية في أوروبا. وقام 
المتظاهرون،  مسلمون ومسيحيون 

ويهود، بتوزيع زهور كتب عليها: 
”خير الناس أنفعهم للناس».

◄ قرر مجلس األمم المتحدة لحقوق 
اإلنسان مناقشة قضية ازدراء األديان 
بعد إعادة مجلة ”شارلي إيبدو“ نشر 
رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه 

وسلم، وطرح مشروع قرار حولها 
للتصويت في دورته القادمة في شهر 

مارس، بطلب من المملكة العربية 
السعودية.

باختصار

على علمـــاء الديـــن التصدي لكل 

شـــأنها  مـــن  التـــي  املمارســـات 

اإلضرار بالدين، وتعديل نظر غير 

املسلمني تجاه اإلسالم

◄

} باريــس - بعـــد االعتداءات التـــي قام بها 
ثالثة جهاديين من 7 إلى 9 يناير، واســـتهدفت 
صحيفـــة شـــارلي إيبـــدو ومتجـــرا لألطعمة 
اليهوديـــة، وأســـفرت عـــن 17 قتيـــال، تزايدت 
في األوســـاط السياســـية والدينية، األصوات 
المطالبة بعدم الخلط بين اإلسالم والتطرف. 

هـــذه الحـــوادث المعادية للمســـلمين في 
فرنسا بلغت ”الذروة“ منذ االعتداءات األخيرة، 

كما قال المرصد الوطني لإلسالموفوبيا.
 وأضاف أن األعمال المعادية والتهديدات 
التـــي بلغت 128 فـــي 2014 ناهـــزت تقريبا ما 

حصل في 2013 الذي شهد 133 عمال معاديا.
فـــي هـــذا الصدد أشـــار اســـتطالع للرأي 
صـــدرت نتائجـــه األربعاء بعد ثالثة أســـابيع 

على االعتداءات الجهادية أن فرنســـيا واحدا 
من كل اثنين (نحو 47 بالمئة) أن اإلسالم بات 
أكثر انسجاما مع قيم البالد مما كان عليه قبل 
ســـنتين، لكن الفرنســـيين ما زالـــوا يعتبرون 
الديانتين األخرييـــن التوحيديتين أفضل منه 
علـــى هذا الصعيد. لكن فرنســـيا من كل ثالثة 
يعتبر أن ”اإلســـالم يحمل فـــي طياته، رغم كل 
شيء، بذور العنف وقلة التسامح، حتى لو أن 
رسالته ليســـت كذلك“، كما أوضح االستطالع 
الذي أجرته مؤسســـة إيبســـوس فـــي 21 و22 
يناير 2015 على عينة من 1003 أشخاص تفوق 

أعمارهم 18 عاما.
يشار إلى أن اســـتطالعا للرأي أجري قبل 
سنتين بّيَن أن ثالثة فرنسيين من أربعة كانوا 

يعتبرون أن اإلســـالم دين ”غير متسامح“، وال 
ينسجم مع قيم المجتمع الفرنسي، في مقابل 

26 بالمئة أكدوا العكس.
لكن أكثرية من المســـلمين تعتبر اليوم أن 
الدين اإلســـالمي هو األقل انســـجاما، من بين 
األديـــان التوحيديـــة الثالثة، مـــع القيم التي 
يجسدها النظام الديمقراطي والشعار الوطني 

”حرية، مساواة وأخوة“.
وعندمـــا يـــرى 93 بالمئة من الفرنســـيين 
أن الدين الكاثوليكي ينســـجم مـــع هذه القيم 
نفســـها، ويبدي 81 بالمئة منهم الرأي نفســـه 
حيـــال الديـــن اليهودي، يعبـــر 47 بالمئة فقط 
عن الرأي نفســـه حيال الدين اإلســـالمي. وفي 
المقابل، يرى 6 بالمئة فقط من الذين شـــملهم 

االستطالع أن ”اإلســـالم دين مسالم مثله مثل 
األديان األخرى، وأن الحـــركات الجهادية هي 

انحراف عن هذا الدين“.
وهنـــاك تســـعة من كل عشـــرة فرنســـيين 
يؤيـــدون المزيـــد مـــن القمع والتشـــدد تجاه 

األفكار الجهادية.

تحسن نظرة الفرنسيني إلى اإلسالم رغم تأييدهم املطلق لقمع الجهاديني

شملهم  الذين  من  باملئة   6 يرى 

ديــن  اإلســـــالم  أن  االســـتـــطـــالع 

الجهادية  الحركات  وأن  مسالم، 

انحراف عن هذا الدين

◄

إحياء كل ما هو  إلى  األزهر مدعو 

للتخلص  الــديــن،  جوهر  في  وارد 

أنشأها  التي  النظرة املجحفة  من 

أصحاب العقول الضيقة

◄

«علينـــا مواصلـــة النقاش، ما الذي يربط بني شـــخص وآخـــر ينتمي إلى دين تسامح

مختلـــف أو ال يؤمـــن بديـــن على اإلطـــالق؟ وكيف ندمـــج قناعاتنـــا الدينية 

وتقاليدنا مع الحياة في مجتمع حر؟».
يواكيم جاوك
الرئيس األملاني

«البحريـــن فريـــدة فـــي نموذجها الســـامي في حرية ممارســـة كافـــة األديان 

واملعتقـــدات والطقوس الروحانية، والـــذي يجب أن يكون قدوة لعدد كبير 

من الدول التي تواجه صراعات دينية واقتتال طائفي». 
بيتسي ماثيسون
األمني العام الحتاد اجلاليات األجنبية في البحرين

«اإلســـالم نهى عن الجرائم التي تقوم بها بعض الجماعات التي تتبنى أفكارًا 

ُمتطرفة وشـــاذة، تجعل غير املســـلمني يتصو رون اإلســـالم وكأنه دين ال 

يضع لإلنسانية اعتبارا». 
عباس شومان 
األمني العام لهيئة كبار العلماء في األزهر

احلاجة امللحة إلى تقدمي الصورة احلقيقية للدين اإلسالمي، احلاثة على االعتراف باآلخر 
ــــــه، هي جهد فكــــــري وديني يهدف أوال إلى إبعاد صورة اإلســــــالم عن  ــــــرام معتقدات واحت
التوظيف السياســــــي الذي متارسه جماعات تهاجر بتعاليم الدين اإلسالمي إلى فضاءات 
ــــــت بعض التنظيمات على  املمارســــــة السياســــــية، وثانيا النأي به عن إرهاب وتنحرف دأب
ممارســــــته باسم اإلسالم، ما خلق لدى اآلخر صورة ملتبسة عن الدين اإلسالمي قوامها 
أنه دين تطرف وغلّو وإقصاء لآلخر. هنا تلقى مسؤولية هذا الدور على عاتق جهات فكرية 

ودينية يفترض أن تصحح صورة اإلسالم وتقدمه بوصفه ”دين معاملة“.

مجتمع البحرين املتعدد قدم الدليل على أن التنوع عامل إثراء
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

نورة صاري تقدم {حفل 

موسيقي في شرشال}

} تلمسان (اجلزائر) - قدمت الكاتبة والباحثة 
الجزائريـــة نـــورة صـــاري روايتهـــا ”حفـــل 
موســـيقي بشرشـــال“ للجمهور بـــدار الثقافة 

”عبدالقادر علولة“ في تلمسان.
وتروي نورة صـــاري التي تصدر روايتها 
األولى في 366 صفحة، والمنشـــورة بالجزائر 
العاصمة تاريخ شرشـــال التـــي ”تضم منازل 
في بيئة ملونة وغنيـــة تطبعها ثقافة وفن في 
العيش كان موجودا قبل االستعمار الفرنسي 
حيث يشـــكل فن الطهي والموســـيقى العربية 

األندلسية ركائزها“.
ويشـــمل كتاب هذه الروائية، التي أمضت 
حياتها المهنية كأستاذة للغة الفرنسية بعدة 
ثانويات في الجزائر العاصمة، 88 قصة، حيث 
قدمت نظرتها كطفلة عن مدينة مســـقط رأسها 
وعاداتها وتقاليدها وأســـرتها والشخصيات 
التي صنعـــت تاريخ هـــذه المدينـــة المفعمة 

بعبق الذاكرة والتاريخ.
وتذكر نورة صاري من خالل هذه الســـيرة 
الذاتية بتقاليد االحتفـــال بالمولد النبوي في 
مدينة شرشـــال، واألعيـــاد الدينية مثل عيدي 
الفطـــر واألضحـــى، واألناشـــيد التـــي ترافق 
بعض الطقـــوس منها الزواج وبعض األغاني 

التي تؤديها الفتيات.

} القاهــرة - يكشـــف الكاتـــب محمد ســـامي 
البوهـــي في روايته ”األســـماك تضيء أيضا“ 
عن أناس يعيشـــون حياة بدائيـــة بال ماء، أو 
كهرباء، وال تعنيهم تلك المدنية الحديثة التي 
نســـعى إليهـــا، فحياتهم معلقة بين الســـماء 
والمـــاء، أمـــا الطريـــق فبالنســـبة إليهم هو 
المجهـــول الـــذي يقفون على حافتـــه ليبيعوا 

إنتاجهم من السمك.
الواقعـــة في قلب   ففي جزيرة ”ســـنجار“ 
بحيـــرة البرلـــس عـــاش الكاتـــب بيـــن أهلها 
وخاض التجربة ليقترب منهم وينقل حياتهم 

بصدق، فاكتشف أنه وقع في مأزق حيث حّمله 
هـــؤالء النـــاس أمانة توصيل رســـائلهم إلينا 
بـــأن هناك من يعيـــش وال نعلم عنهم شـــيئا، 
هذا وقد قام الكاتب بعمل رحالت كشـــفية إلى 
قرية الصيادين فـــي المكس، وعزبة البرج في 

دمياط، وبلطيم والحماد في البرلس.
 كمـــا أنـــه اتخذ من فلســـفة النـــور، الذي 
يمثل عنصرا مهما في تشـــكيل تلـــك الحياة، 
خطا رئيسيا شـــكل به أجواء روايته، منطلقا 
مـــن حياة عمال المنارات بشـــكل مختلف غير 
الذي عرضته الســـينما المصريـــة وتجاهلته، 

فالرواية تضع أيدينا على واقع أشبه بالخيال، 
وشخصيات واقعية أشبه بشخصيات روايات 

البؤســـاء، لكنها حقيقيـــة، تمّر من 
أمامنا، غير أننا ال نراها.

 مـــن أجواء الروايـــة نقتطف: 
«ماذا لو ســـقطت حبة ســـكر بين 
تـــالل الملـــح؟ ســـؤال ظـــل يلّح 
علّي كلما باغُت لســـاني الجاف 
بحفنة سكر، فشـــرب الماء بين 
تلـــك الحقـــول يزيـــد العطش، 
والتوقـــف عن العمـــل قبل أن 
ننتهـــي من تعبئـــة كوم الملح 
لذلك  النحس،  يجلـــب  األخير 

كان يجـــب أال أرحل قبل أن أطمئن بأن 
كل شيء على ما يرام، فتالل الملح حتما تطرد 

الشـــياطين أما إذا أهملت فإننا لن نســـلم من 
لعنتها، أخبرني أبي يوم أتى بي إلى هنا بأن 
التعســـاء وحدهم هم مـــن منحوا 
بعرقهم،  ملوحتهـــا  األرض  تلـــك 
التـــي  وأجســـادهم  ودموعهـــم، 
تحللت عقـــب الموت، أما األغنياء 
فقد خلقوا ليتذوقوا فقط: حلو، مر، 
مالح، حامض، كل شيء، لذلك فالكل 
هنـــا اعتاد أن يخلع نعليه تقديســـا 

ألصحاب تلك الحقول البيضاء».
يذكر أنه ســـبق أن صـــدر للكاتب 
”لـــوزات الجليد“ و“رائحة الخشـــب“ 
و“بلوتوث“  و“أوطان بلـــون الفراولة“ 
يأكلهـــا  ال  و“الرئيـــس  و“ســـيكترما“ 

تفاحا“ و“الثورة”.

الروائي محمد سامي البوهي يقتحم العوالم المنسية للصيادين
صدرت عن ”دار نون“ في القاهرة، رواية ”األسماك تضيء أيضا“، للروائي محمد سامي 
البوهــــــي، والرواية تقتحم العوالم املنســــــية للصيادين والبحارة، وعمال املنارات واملالحة، 

حيث تتناول تلك احليوات التي ال نعلم عنها شيئا، فتكشف عاداتهم وتقاليدهم. 

◄ عن ”الهيئة المصرية العامة 
للكتاب“، صدرت األعمال الكاملة 

للكاتب جمال الغيطاني.

◄ رحلت الفنانة األميركية ”جان 
ويلسون“، والتي عرفت بفنانة 

األثيرية، واشتهرت برسمها 
للمناظر الطبيعية التي تقع بين 

االنطباعية والتجريدية في مانهاتن 
بنيويورك عن عمر يناهز 90 عاما.

◄ صدر عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة، ضمن سلسلة إصدارات 

خاصة، الجزء األول من كتاب 
”أسئلة الثورات العربية“ للكاتب 

أيمن تعيلب، الكتاب يتألف من 
جزأين ويحمل عنوان ”الثورة 

والوجود“.

◄ قررت السلطات في السعودية 
إلغاء مهرجان ”الجنادرية“، الذي 
يهتم بالتراث والثقافة حدادا على 

العاهل السعودي الراحل الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز.

◄ افتتح، معرض الرسومات 
والفنون الجميلة ”بريشتي“، 

للفنانة غيداء حازم راشد 
مسودي، وذلك في مركز إسعاد 

الطفولة بالتنسيق مع وحدة 
النوع االجتماعي في غرفة تجارة 

وصناعة الخليل.

◄ أصدرت دائرة المعارف 
الفلسطينية، في جامعة النجاح 
الوطنية كتاب ”األقباط في بيت 

المقدس“، تأليف الكاتب والمؤرخ 
عبدالحميد محمود أبوالنصر.

◄ عن " مؤسسة أروقة للدراسات 
والترجمة والنشر"، صدرت رواية 

بعنوان "نصف إرادة"، للكاتب 
اليمني هشام المعلم.

باختصار

زكي الصدير

} املنامــة - تأتـــي مجموعة ”عـــدٌم أو كخلود 
واحدة من التجارب النثرية الشـــبابية  الماء“ 
التي تضرب ناقوســـا بهدوء في جســـد اللغة، 
حيث تذهـــب بالقارئ إلى مناطـــق جديدة من 
الكتابـــة الخاصة بأســـئلة األنثـــى المتماهية 
أحيانا مع وجودها، والغاضبة منه في أحيان 

أخرى.
هـــذه األنثـــى التي تكتبهـــا رقيـــة الفريد 
تنحدر من منطقة جغرافية هي األشـــّد انغالقا 
والتقاليـــد  بالعـــادات  وتمســـكا  ومحافظـــة 
واألعراف، لـــذا نجدها في تفاصيل النصوص 
أنثى خائفة، مترددة، ال تســـتطيع أن تتجاسر 
على العالـــم رغم أنها ال تطيقه. تقول في نص 
”رحلـــة بنصف يوم“: ”ال قدم لدّي، أنا ثابتة في 
مكاني، وهي كثيرا في حالة ارتحال طائشـــة، 
قدماي تراقصان ظلي في حفلة نهارية، رقص، 

رقص، رقص، وال جمهور لنا“.
 وتقـــول فـــي نص ”ضيق واســـع كجيوب 
الشحاذين“: ”أنا وشم طائر على ظاهر الذراع، 
طائر يتلـــّوى، يفرد جناحيـــه، يقتنص فرصة 
التحرر، طائر يرفرف بجناحيه، ثم يغّير رأيه، 

فال وطن يستحق الهجرة إليه“.

بيئة منغلقة

الفريـــد مثلها مثـــل بقية جيلها مشـــغولة 
بأســـئلتها الخاصة حول ما تؤرقها كشـــاعرة 
تنتمـــي إلـــى جهة كونيـــة محافظـــة ومنغلقة 
ومأزومة بالديـــن وبالتاريخ، لهذا ال تتردد في 
القول بأن الســـؤال عن جدوى الكتابة نفسها 
كان يشـــغلها حين تحاول أن تدافع عن كيانها 

الوجودي وسط مجتمع ذكوري محافظ. تقول: 
”هناك اتهام للشـــاعرة المرأة بعدم شاعريتها 
وتفوق الشاعر الرجل بسبب التضييق عليها 

دينيا واجتماعيا.
ال ننكـــر توجـــه المـــرأة للحـــدث الدينـــي 
وخدمته إياهـــا إال أنه احتكرهـــا واضعا لها 
الكثيـــر من القيود، واتخذتـــه أيقونة تعريفية 
لها. وال ننكر توجهها خفية للشعر الغزلي مّما 
دعا إلى عدم مصداقية القصيدة، فالعرف هنا 
طاٍغ ومراقب. لكن رغم كل شـــيء على الشاعر 
-مهمـــا كان جنســـه وجنســـيته وظروفه- أن 
ينفتـــح إلى أبعد من محيطـــه، وخلق أيقونته 

الخاصة بعيدا عن التقليد والتقييد“.

مفهوم الرقابة

تدفع  مجموعـــة ”عـــدٌم أو كخلود المـــاء“ 
القارئ إلى التســـاؤل عن مدى شجاعة الجيل 
الشـــعري الجديـــد -النســـوي تحديـــدا- في 
التعبيـــر عـــن قلقه وأســـئلته وعوالمه بكل ما 
تحمله من تشـــّظ وجنـــون وال انتماء وضياع. 
فهل الشـــاعرة العربية الخليجية الســـعودية 
شـــجاعة فـــي التعبيـــر عـــن نفســـها؟ أم أنها 

تلجأ غالبـــا إلى المجاز الموغل في 
الرمزية حتى تفلت من تحّولها إلى 
”اللقمة الســـائغة“ في فـــم الرقيب 
االجتماعي والسياســـي والديني. 
الفريـــد تعّلـــق على ذلـــك قائلة: 
”فـــي الواقـــع المنفعـــة الفكرية 
واالســـتثارة العقلية ال تنفك عن 

اللغة وال تتجزأ.
ــــاز -مـــؤســـس  ــــج ــــم وال
من  األشياء  يخرج  القصيدة- 
ليخرق  ــا  ــه وذوات بواطنها 
ليس  ـــعـــاديـــة،  ال الــــقــــراءة 

هي  بل  صعوبة،  أو  غموضا 
تجربة  أو  حالة  عن  خاصة،  تشفيرية  رمــوز 
شعراء  كوننا  لكن  مــشــاهــدات.  بعد  ناشئة 
إال  مجازيا  الرقابية  الحالة  تجاوز  نحاول 

االجتماعي  الرقيب  فم  من  أكبر  يوجد  ال  أنه 
فال  القرائية  توجهاته  له  الديني  ألن  خاصة، 
حالة  في  إال  مثال  يقرؤونك  دين  رجــال  تجد 

اإلشارة إليك كمتجاوز ومتهم“.
وتتابع الفريد قولهـــا: ”قديما كان مفهوم 
الرقابة وتأييدها مختلفـــا عّما هو عليه اآلن، 
ألن التوسع الحاصل فتح المفاهيم في مكان، 
وأغلقهـــا في مكان آخر، فتجد مرة عشـــوائية 
الرقيـــب وعاطفيته التـــي ال تمـــت للعقالنية 
بصلـــة، ومرة فـــي صمتـــه، وأخـــرى -وهذه 
نـــادرة- في تقبلـــه. في الســـابق الرقابي نفٌر 
واحد تأتـــي من بعده جماعات تؤيده بشـــكل 
طوعي، خصوصا في حالة التصّوف الشعرية 
التـــي ُتعد تجاوزا لدى الكثير من عامة الناس 
والشـــعراء التقليديين. في مجموعتي لم أقل 
ما كنـــت أريد قوله، فالشـــاعر لـــن يبلغ حالة 
االســـتكفاء بما يطرحه، القناعة مرفوضة في 

التوجه الشعري“.

سؤال الحداثة

تقنيـــا، هنالك مناطق فـــي مجموعة ”عدٌم 
تقترب من ”مسرحة  أو كخلود الماء“ 
الشعر“، أو تحويله إلى أقصوصة 
بأصـــوات  واحـــد  مشـــهد  ذات 
يقظـــة  كانـــت  الفريـــد  متداخلـــة. 
للتجارب العالمية والعربية الكثيرة 
التي مســـرحت الشـــعر، فاشـــتغلت 

على نصوصها وفق هذه الرؤية.
ويبدو أنها كانت تبني نصوصها 
متكئة على هذه التقنية معتبرة إياها 
”قيمـــة مكانية/زمانيـــة مـــن خاللهـــا 
يمكن للـــذات البشـــرية أن تتجّرد عبر 
تقديم تفســـيرات شـــعرية ال ســـردية“. 
”عربيـــا،  لـ“العـــرب“:  الفريـــد  تقـــول 
شـــعراء الجاهلية عاشـــوا الحياة المسرحية 
فـــي خوضهم المعـــارك وهم يصفـــون حاالت 
االنتصار والهزيمة، وكذلك األمهات الفاقدات، 

أو الحبيبات المنتظرات، وكأن أرض معاركهم 
خشبات مسرح“.  سؤال الحداثة في االشتغال 
اإلبداعـــي ليس شـــكليا، فال يكفـــي أن يخرج 
الشـــاعر نصوصه نثرا ليضمن بذلك حصوله 

على شارة دخول منطقة ”الحداثة“. 
عـــن ذلـــك تقـــول الشـــاعرة رقيـــة الفريد: 
”تتضمن الحداثة الرفض والتمّرد والفرادة في 
حـــال التخفف من المعايير التقليدية. التعقيد 
اللغـــوي يرهقنـــي وال يناســـبني، وأنا مؤمنة 

بأن البســـاطة تؤّدي إلى المعنى بسرعة أكثر 
مـــن ذاك التعقيد والتفذلك في الكتابة. وأعتقد 
أن اعتمـــاد المصطلـــح الحديـــث والمفردات 
البسيطة في النص، والتطرق بتعمق وتكثيف 
للتنوع الثقافي والمثيولوجيات والحضارات 
المختلفة خـــارج اإلطار الثقافي المعيش، هي 
البوابة لعتبة النـــص الحداثي، كما أّني أظن 
أن المغامرة اللغويـــة والتركيبة المغايرة لما 

هو متعارف عليه يعّد نوعا ما من الحداثة“.

الشاعرة السعودية رقية الفريد: ال يوجد أكبر من سلطة الرقيب االجتماعي

 في شــــــراكة جديدة بني منتدى اليراع األدبي السعودي و“دار مسعى“ البحرينية نشرت 
هذه األخيرة مجموعة الشاعرة السعودية الشابة رقية الفريد حتت عنوان ”عدٌم أو كخلود 
املاء“، والذي يأتي ضمن سلســــــلة مشروع ”علي الصافي لإلنتاج الشعري“، املؤسس من 
ِقَبل الدار في مطلع العام املاضي، لإلســــــهام في دعم النشاط الشعري الشبابي احلديث، 

حيث قّدمت دار مسعى من خالله مجموعة جتارب للشباب كأول كتاب يصدر لهم.

إلى  بالقارئ  تذهب  نصوص 

الكتابة  مــن  جــديــدة  مناطق 

ــة األنـــثـــى  ــل ــئ ــأس ـــخـــاصـــة ب ال

املتماهية أحيانا مع وجودها

 ◄

 أو كخلود الماء} مجموعة في حالة ارتحال طائشة  
ٌ

[ كاتبة تحاول الدفاع عن وجودها وسط مجتمع ذكوري محافظ  [ {عدم

هل الشاعرة السعودية شجاعة في التعبير عن نفسها وقادرة على االفالت من قيود الرقيب

الشاعر والكاهن النيكاراغوي املشهور أرنستو كاردينال يقرأ شعره في املسرح الوطني بماناغوا بمناسبة بلوغه التسعني يوم أمس

تنطلـــق فـــي ٥ فبراير القـــادم، فعاليـــات الـــدورة ٣٤ للمهرجان 

الدولي للشعر، والتي تحمل اسم األديبني الراحلني محمد الغزالي 

ومحمد شكري امليعادي، بمدينة توزر التونيسية.

عن {دار الســـاقي للنشـــر} ببيـــروت، صدرت الطبعـــة الثانية من 

كتـــاب {في العنف}، ملؤلفته األميركية حنة آرندت، يقع الكتاب 

في ١١٢ صفحة من القطع املتوسط.

صدر عـــن {دار الفارابي للنشـــر}، ببيروت، كتـــاب بعنوان {موج: 

قصتان وباقات بنفحة شـــعرية}، ملؤلفه حســـام فوزي ســـعيد. 

الكتاب من القطع املتوسط.

رقية الفريد: 

هناك اتهام، اليوم، 

للشاعرة المرأة بعدم 

شاعريتها
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روز جبران

} رنيـــم ضاهر شـــاعرة لبنانية شـــاركت في 
عدد من األمســـيات والنـــدوات بلبنان والعالم 
العربي، صدر لها ديوانان شـــعريان ”سأقص 
على النسيان حكايات طويلة“ عن دار النهضة 
عن دار  العربيـــة، و“أتثاءب في مخيلـــة قطة“ 
”الغـــاوون“. ”العرب“ كان لهـــا هذا الحوار مع 

الشاعرة حول مالمح تجربتها الشعرية.

الشعر ليس معادلة

بدايـــة ومن خـــالل قراءة حوارات ســـابقة 
مع الشـــاعرة رنيم ضاهر، نالحظ أن إجاباتها 
متشابهة في األســـلوب، يغلفها الشعر، كأنها 
نـــوع من الهـــرب عبـــر اللغة، عن ســـبب هذا 
الحضـــور الكثيـــف للمجاز، تقول الشـــاعرة: 
«ربما أجد نفســـي متورطة في الشـــعر، بجمل 
خياليـــة، غير ملموســـة، أو مترابطـــة دائما. 
أعتقد أن الشعر تفريغ لما يعترينا من أشباح 
داخليـــة ولمخزون مشـــبع بعقـــد الذنب، وأنا 
مأخوذة باللغة منذ زمـــن طويل، تعتريني في 
لحظـــات البرد والتأمل، لذلـــك عندما أفكر في 
إجابـــة، فكأنني أطرح على القـــارئ مزيدا من 
الشـــك في السؤال والجواب والفلسفة، أهرب، 

وهروبي يكون باستعمال المجاز».
وعن وصف الشاعر وديع سعادة لها، بأنها 
طفلة الشـــعر، وال تشـــبه إال نفسها، وإن كانت 
حقا تعتبر نفســـها بال آباء شـــعريين؟ تجيب 
ضاهر: «أعتقد أن الشـــاعر وديع سعادة قصد 
الخصوصيـــة، التأثر فعل جميل، لكن بشـــرط 
التخلص منـــه في محاولة البحـــث عن لغتنا 
الخاصـــة النابعة مـــن تجاربنا ومـــن بيئتنا، 
لـــو أردت تغيير عبـــارة آباء شـــعريين، لقلت 
ببســـاطة خالصة هناك شـــعراء كاأليقونات، 
كالمدن الغريبة، كاألزقة والموســـيقى والجن 
وأكثر. إلى هذا الحّد يتلبســـونني، ولكن رغم 

ذلك أتخلص منهم قبل الكتابة».
فـــي قصائدهـــا ســـرد مـــا، كأنها تنســـج 
الحكايات عبر الشـــعر، بعبارة ما كأنها تقتل 
قاصـــة فـــي داخلهـــا، عن ســـبب تغلغـــل تلك 
التفاصيل السردية في ما تكتبه، تؤكد ضاهر 
قائلة: «القصيدة التي أكتبها بشكل عام مكثفة 
وقصيرة، أقرب إلى الهايكو، يظهر الســـرد في 
عدد قليل من النصوص لدّي، لكن هذا ال يعني 

أنني أفكـــر في كتابة رواية رغم شـــغفي بهذا 
الفن».

وعـــن الخمس ســـنوات التـــي تفصل بين 
ديوانها األول ”سأقص على النسيان حكايات 
طويلـــة“، والثاني ”أتثاءب فـــي مخيلة قطة“، 
وخاصـــة أنها تعتبر تلك المدة الزمنية طويلة 

نسبيا.
تقول ضاهر: «ال أعرف، لكنني فقدت رغبتي 
فـــي الكتابة، ســـواء النثر أو الشـــعر. كأنني 
اختبأت داخل ذاتي أو وراء ســـتارة. كنت أقرأ 
لكنني لم أكتب كلمة واحدة. أستطيع أن أقول 
إنني فقدت خيالي أو دخلت في حالة البياض، 
اختبرت الشـــعور بالجفاف الـــذي يعاني منه 

الكتاب والشعراء والذي عّرفته بالعماء».
قالـــت رنيم ضاهـــر ذات مرة ”إن الشـــاعر 
الحقيقي هو من يقنـــع الناس بأوهامه“، فهل 
كان الشـــعر بالنسبة إليها هو نوع من تعاطي 
الوهم؟ تجيب موضحة: «الشعر نوع من الوهم 
الساحر، حين نصدقه نقتنع بجدواه. وهذا هو 
جوهر الخالف الدائم بين الشـــعر والفلسفة. 
الشـــعر هو الوعي والالوعي، مشـــاعر كثيرة 
ومتناقضـــة وأبعد من ذلك، شـــيء من اإللياذة 

واآللهة والشياطين، والمسارح المعلقة».
لـــدى الشـــاعرة مهارة عالية فـــي اقتناص 
الصـــور، واللعـــب بالمجـــازات، لكن مـــاذا لو 
كان فـــي األمر مبالغة ما، لتقديـــم أو لترويج، 
ســـوريالية ما، تســـتدرج من خاللهـــا القارئ، 
للوقوع فـــي فخاخ لغوية؟ تجيـــب ضاهر: «ال 
أقصـــد ذلك بالطبـــع، الســـوريالية جزء مني، 
أعبر من خاللها عن الالمسمى الذي يحمل في 
طياته معاني كثيرة. ليس بغية إدهاش القارئ 
أو حثه على التفكيـــر بما وراء اللغة، أو، أو.. 
الشـــعر ليس معادلـــة علمية أو رســـما بيانيا 
لذلـــك يحتمل المجاز وأبعـــادا أخرى، يحتمل 
مفردات جديدة على الســـمع، شـــرط أن تكون 
ضمن ســـياقها العام، لذلك أنا ممن يخضعون 
القصيدة لمختلف األوبئة والتجارب، واإلعدام 

إذا لزم األمر».

انتظار غودو

ثمة احتفاء بالشـــاعرة رنيـــم ضاهر، ربما 
كان مبالغـــا فيه بالنســـبة إلى شـــاعرة لديها 
مجموعتـــان شـــعريتان فقـــط، فهل مـــرّد ذلك 
تمايز شـــعري وموهبة فرضت نفســـها، أم أن 
العالقات تلعب دورا في مثل هذه الحاالت، أو 
إن كان زواجها بشـــاعر معروف كشوقي بزيع، 
مهد لهـــا الطريق، وفتـــح لها أبوابـــا، يحمل 
هو مفاتيحها؟ تقول: «المقـــاالت التي كتبتها 
والشـــهادات التي ســـمعتها كثيرة وإيجابية. 
شـــوقي بزيـــع ناقد أيضـــا، وكمـــا تعرفين ال 
يســـاوم على المســـتوى، لذلك شجعني كثيرا 
ورأيه في شـــعري ال عالقة لـــه بكوني زوجته. 

بدأت بكتابة الشـــعر باكرا، ولـــم أقصد يوما 
أن أصـــل إلى هنـــا، أحيانا الصـــدف وتقاطع 
الطرق قد تكون مؤثرة، لكن ال شـــك أن زواجي 
من شـــاعر معروف أضاف إلّي أصدقاء أحبهم 

كثيرا، وأهتّم بآرائهم النقدية».
 عـــن المبدعيـــن الذيـــن تقـــرأ لهـــم، مـــن 

الشـــعراء بصورة عامة، وشعراء 
جيلهـــا بصورة خاصـــة، تجيب 
ضاهـــر: «أقـــرأ كثيـــرا الرواية، 
الشـــعر، الفلســـفة، المســـرح، 
علم النفس. لكن ذكر األســـماء 
أحـــب  بالذنـــب،  يشـــعرني 
القصيـــدة الجميلـــة والنص 
الجميـــل والرواية الصاخبة 
التـــي ال أمّيـــز بينهـــا وبين 
كتابا  أقـــرأ  حين  ذكرياتي. 
جميال أشعر بأهمية الحلم 

وانتظار غودو».
ــا  ــه ــات ــام ــم ــت ــــن اه ع

متابعة  كــانــت  وإن  بــالــســيــاســة، 
والساحة  العربية،  الساحة  على  يجري  لما 
اللبنانية، ورأيها في ما سمي بثورات الربيع 
العربي تبّين الشاعرة: «أتابع الحراك الشعبي 

في  عربية.  دولــة  من  أكثر  في  يحصل  الــذي 
بداية  واعتبرتها  الثورات،  مع  كنت  البداية 
للتخلص من القمع والفقر، لكنني اآلن أصبت 
الواقع  أرض  على  يحصل  فما  بــاإلحــبــاط. 

مخّيب لألمل».
وعّمـــا اعتبـــره اإلعـــالم العربـــي انبعاث 
العنصرية في تفكير وســـلوك قطاع 
كبير من اللبنانيين نحو الالجئين 
الســـوريين فـــي لبنان، تـــرّد رنيم 
ضاهـــر قائلـــة: «الشـــعب اللبناني 
اســـتقبل عددا هائال مـــن النازحين 
الســـوريين دون قيـــد أو شـــرط، ولم 
ُيِقم مخيمات الجئين على غرار الدول 

األخرى». 
وتضيف:«أمـــا عـــن تذّمـــر بعـــض 
المســـؤولين من الوضـــع الراهن، فهو 
نتيجـــة التزايـــد المتصاعـــد لالجئين، 
والذي بـــدأ يؤثر اقتصاديـــا على البلد، 
ورفع الصوت لمؤازرة لبنان الذي يعاني 
مـــن أزمـــات ماديـــة واقتصادية مـــن قبل 
األمم المتحدة والمنظمـــات العالمية، وهذا ال 
عالقة له بالحّس العنصري تجاه الســـوريين 

المقيمين في لبنان».

 [ شراكتي الحياتية مع شوقي بزيع ال تؤثر على رأيه في شعري

رنيم ضاهر: الشعر أطياف آلهة وأشباح شياطين 

ــــــه ذاك املزيج العجيب بني املتناقضــــــات جميعها التي  قد يكون الشــــــعر في إحد تعريفات
يحويها العالم، وصوال إلى منطقة الوعي والالوعي، قد يكون أيضا ذلك اخلطاب الكثيف 
الذي يحمل قّراءه إلى عوالم ال يخلقها وال يقدمها له غير الشاعر والشاعرة، تلك العوالم 
الكثيفة هي ما مييز الشــــــاعرة اللبنانية رنيم ضاهر، التي تكتب نصها بشكل أصدق من 

اخللق.

الشـــعر هـــو الوعـــي والالوعـــي، 

مشاعر كثيرة ومتناقضة، شيء 

من اإللياذة واآللهة والشياطني، 

واملسارح املعلقة

 ◄

للقراء آراء@
● عبدالرحمن: من أروع الكتب التي قرأتها، 

الكتاب لم يساعدني على فهم العالقة مع 
الجنس اآلخر فقط، بل ساعدني أيضا على 
فهم عالقتي مع أصدقائي ومع أهلي، كما 

ساعدني أيضا على فهم نفسي، فأحيانا أقوم 
ببعض التصرفات وعندما يسألني أحدهم 

لماذا قمت بكذا وكذا أقول له ال أدري. ولكن 
الكتاب ساعدني على فهم الطبيعة الفطرية 

للرجل. أنصح الجميع بأن يقرؤوه فاألسلوب 
كان ممتعا وخفيفا، رغم أن الكتاب طويل 

نسبيا.

● أحمد فتح الباب: كالعادة تتأكد لدي 
النظرية القائلة بأن كل الكتب المشهورة 
ليست بالضرورة جيدة، والكتب الجيدة 
ليست بالضرورة مشهورة. الكتاب يمكن 

تلخيصه في عبارتين، األولى عندما تكون 
زوجتك قلقة دعها تفضفض وتحكي واسمع 
لها واصبر عليها، والثانية هي عندما يكون 
زوجك متضايقا اتركيه لحاله بدل الثرثرة. 

وهكذا تصبح الحياة رائعة.

● شمس الدين: من أفضل الكتب لمعرفة 

االختالفات بين الجنسين وتجنب الكثير 
من المشاكل التي تقابلنا في التعامل. كتاب 
مبني على خبرات حياتية حقيقية وليست 

مجرد كالم إنشاء، كما أنه غير متحيز لجنس 
على حساب اآلخر، بل هو ينصح بقبول 

اآلخر كما هو، وليس كأن به عيبا ال بّد من 
إصالحه. كتاب قيم للغاية أنصح الجميع 

بقراءته بعمق.

● طريف: أثناء قراءتي لهذا الكتاب كنت 

أتذكر كل تلك المواقف في حياتي، التي 
تعتبر أمثلة في طبائع الرجال وطبائع 

النساء، وكل تلك الخالفات التي حدثت لي 
والتي كان من الممكن تجنبها لو أدركت 

طبيعتي المريخّية أو طبيعة األنثى الزهرية. 
هذا الكتاب من النوع الذي أقول عنه: ال يمكن 

تجاوزه.

● قارئ: أحدث كتاب ”الرجال من المريخ، 

النساء من الزهرة“ ضجة ضخمة عندما تم 
ّطرحه في األسواق العالمية، وحقق أعلى 

المبيعات في حينها، وال يزال يحقق مبيعات 
عالية حتى اآلن، والميزة في الكتاب أنه 

يذكر المشاكل التي تحدث بين الجنسين 
ويعالجها بكل بساطة، يعتبر الكتاب دليال 

لحل المشكالت لدى كل من هو في عالقة من 
أي نوع مع اآلخر، وقد نصح الكاتب بقراءته 

لمن هو مقدم على الزواج أو الدخول في 
عالقة جدية.

● هنادي: هذا الكتاب من أفضل ما قرأت في 

وصف وشرح العالقات بين الجنسين، كنت 
ال أملك أّية خبرة في هذا النوع من العالقات، 

ولكن استفدت منه بالكثير، وفهمت نفسي 
أكثر وما أحتاجه، ومتى ولماذا نتصرف 
نحن النساء بتصرفات غير منطقية في 

بعض األوقات. كما فهمت اختالفات عديدة 
في طريقة تفكيرنا عن الرجال، بعد زواجي 
كنت أتذكر كلمات الكتاب عندما يحدث أي 

موقف نـاتج عن اختالف العقلية بين الرجل 
والمرأة.

● يوسف: هذا الكتاب رائع، بالتأكيد لن 

يكون كل ما فيه صحيحا، ولن تتفق مع جزء 
منه، ولكنه يحتوي على أفكار عملية يمكن 

للجميع االستفادة منها، وإذا شعرت بالملل 
أثناء قراءته فال تكمله. الكاتب يقدم فكرة 

رئيسية ثم يعود فيشرحها بأكثر من طريقة، 
لربما يعّد ذلك تكرارا، ولكنه يقّدم الجديد في 

كل مرة، وتبقى الفكرة الرئيسية ثابتة.

● غدير: في البداية كنت مترددة جّدا 

في قراءة هذا الكتاب، نظرا إلى قراءتي 
لعديد من كتب تطوير الذات وما يشابهها، 
واكتشافي بأن معظمها إن لم أقل جميعها 

تحمل ذات المضمون والفكرة، ولكن بغالف 
مختلف وتحت اسم مؤلف مختلف. ولكن 
يحق لي القول: ”كان هذا الكتاب ممتعا 

وفريدا ومشوقا في أغلب فصوله“، كما أني 
أحببت طريقة الكاتب في السرد وشـــرح 

االختـــالفات بين الجنسين دون لوم جنس 
وتمجيد آخر.

● عالء: توقفت عند الكثير من العبارات 

واللقطات التي أضحكتني أحيانا، وحاولت 
إسقاطها على والدّي، وتذكرت بعض 

المواقف التي مّرت بي من خالل تعامالتي 
السابقة مع الجنس اآلخر. رأيت أن كالم 
الكاتب صحيح في كثير من األحيان، كما 
أنني شعرت في أحيان أخرى أنه يجنح 

للمثالية ربما، أو أن أفكار كاتب أميركي على 
درجة عالية من الثقافة ال يمكن تطبيقها 

أحيانا على أرضنا العربية التي ما زالت 
تعاني من الجهل.

] جون غراي كاتب 
ومؤلف أميركي، اشتهر 

بكتاباته عن العالقات 
ونمو الشخصية، وذاع 

صيته عام 1992 عند 
تأليفه لكتاب ”الرجال 

من المريخ، النساء 
من الزهرة“، وغيرها 

من الكتب التي يحاول 
من خاللها الغوص في علم النفس وتقدم 

المشورة خاصة بالنسبة إلى العالقات 
اإلنسانية.

] ”الرجال من المريخ، النساء من الزهرة“ هو 
بشكل أساسي كتاب يمثل وصفة عالجية لمن 
يعاني من مشكلة في عالقته مع الجنس اآلخر، 
وبالتالي يمكن االستفادة من الكتاب بالشكل 

األمثل، ألنك ستستطيع أن تطبق تعليمات 
الكاتب على أرض الواقع، وهذا هو الشرط 
األساسي والضروري لتنتفع حقا بالكتاب.

الرجال من المريخ، 

النساء من الزهرة

جون غراي

مكتبة جرير

الشاعرة تخضع القصيدة لمختلف التجارب

أعلنـــت الـــدار العربيـــة للعلـــوم ناشـــرون عـــن إصـــدار مذكـــرات 

الدبلوماســـي اللبناني كلوفيـــس مقصود في كتـــاب بعنوان {من 

زوايا الذاكرة}.

صـــدرت حديثا عن دار الســـاقي الطبعـــة الثالثة مـــن رواية {تحت 

ســـماء كوبنهاغن} للكاتبة حوراء النداوي، وهي رواية تحكي تجربة 

حب بني مراهقة ولدت في كوبنهاغن ومهاجر عراقي.

عـــن دار { الكتب خـــان}، صدر ديـــوان بعنوان { العادات الســـيئة 

للماضـــي}، للشـــاعر والكاتـــب محمـــد خيـــر. الكتاب مـــن القطع 

املتوسط.

◄ تنظم الحركة الثقافية أنطلياس 
بلبنان المهرجان اللبناني للكتاب، 
للسنة الرابعة والثالثين هذا العام 

من 7 إلى 22 مارس 2015، وسيتم 
ضمن فعاليات المعرض توقيع 

المؤلفات الصادرة حديثا، إضافة 
إلى نشاطات ثقافية مختلفة تتيح 
للمؤلف فرصة اللقاء والتفاعل مع 

جمهور واسع من القراء.

◄ أعلنت مجموعة من الخبراء 
بجامعة أركاديا اليسوعية في كندا 

أنه تم التحقق من بردية مجتزأة من 
إنجيل مرقص، عثر عليها منذ ثالثة 
أعوام، ويرجع تاريخها إلى سنة 80 

أو90 بعد ميالد المسيح.

◄ أعلنت مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
بن سعود البابطين لإلبداع 

الشعري، عن تكريم أمير البيان 
العماني الشاعر الراحل عبدالله بن 
علي الخليلي، في موسمها الربيعي 

القادم، الذي سيقام خالل شهر أبريل 
بدولة الكويت.

◄ افتتح الدكتور فاروق الجوهري 
رئيس جمعية مصر الجديدة 

معرضا للعمالت التاريخية، وبعض 
المقتنيات التراثية القديمة الخاصة 

بطلعت حرب مؤسس بنك مصر.

باختصار

ورطة الناقد

مفيد نجم

} مـــع تعـــّدد المناهـــج النقديـــة الحديثة 
وتفرعاتهـــا الكثيـــرة تبدو محاولـــة الناقد 
هـــذه  بـــكل  لإلحاطـــة  والجـــاّد  المتابـــع 
المناهـــج مهمة صعبة، ما يعني أن خيارات 
الناقـــد غالبا مـــا تخضع العتبـــارات ذاتية 
وموضوعيـــة في آن معـــا، تتعلـــق بميوله 
وخلفيته الفكرية وإدراكه لقدرة هذا المنهج 
فـــي تحقيق القـــراءة الناجعـــة للنص وفك 

شفرته وتحليل مكوناته.
هذه العالقة تجعل البعد الذاتي حاضرا 
في هذا االختيـــار، وبالتالي فـــإن المقاربة 
النقديـــة ألي نـــص ال بّد أن يكـــون حاضرا 
فيها شـــيء من هذا الذاتـــي. لذلك فإن مهّمة 
الناقد الصعبة هي تقليص مساحة حضور 
هـــذا الذاتـــي في أّيـــة قراءة لكي يســـتطيع 
النقد تحقيق أهدافه بموضوعية تســـهم في 

تعميق العالقة بين الناقد والنص.
التحديـــات التي يواجهها الناقد عديدة، 
بعضهـــا يتعلـــق بالنص، وبعضهـــا يتعلق 
باآلخر- الكاتب أو الكاتبة حيث العالقة بين 
الطرفين ال تزال تعاني من غياب الثقة والوّد 
لســـببين اثنين؛ أولهما يتعلق بممارســـات 
االلتـــزام  علـــى  وقدرتهـــم  النقـــاد  بعـــض 
بأخالقيـــة العمل النقـــدي وحياديته وبعده 
عن التوظيف الخـــاص أو العالقات العامة، 
والثاني يتعلق بالمبـــدع وقدرته على تقبل 

الرأي النقدي مهما كان سلبيا في عمله.
العديد من الكتاب أو الكاتبات ال يخفون 
عداءهم للناقـــد، وال يتوقفـــون عن الهجوم 
عليـــه واالســـتخفاف به حتى وصـــل األمر 
ببعضهـــم إلـــى اعتباره عالة علـــى اإلبداع. 
هذا المســـتوى من فقدان الثقة بين الكاتب 
والناقـــد يجعـــل العمليـــة النقديـــة فاقـــدة 
لتأثيرهـــا على الحيـــاة األدبيـــة والثقافية، 
ويلغي أّي دور للحوار والتفاعل بين العمل 
األدبـــي والناقـــد، ألن النقد هو حـــوار بين 

الناقد والنص بأدوات ومفاهيم محددة.
إن غيـــاب الثقة واالعتـــراف بأهمية هذا 
الحـــوار في إغناء التجربـــة وتعميق رؤاها 
وأدواتها وقيمهـــا الجمالية والفنية، يجعل 
الكتابة خارج الكشـــف والتحليل الكتشـــاف 
عناصـــر قوتهـــا أو ضعفها، لكن المشـــكلة 
الكبرى تتمثل في موضوعية الكاتب-الكاتبة 
وقدرتـــه على تقبـــل النقد غيـــر االحتفالي، 
عندما يجد الناقـــد أن ثمة ما يجب أن يقال 
ســـلبيا في نصه. غياب الموضوعية ســـببه 
تضخـــم الجانب النرجســـي عنـــد الكاتب-

الكاتبـــة واعتبـــاره كل نقد ال يلبـــي رغباته 
هدفه النيل منه ومن تجربته.

في ضوء هـــذه العالقـــة المختلة وعدم 
االعتـــراف بوظيفة النقـــد وأهميته  تتجلى 
ورطـــة الناقـــد مع إصـــراره على ممارســـة 
عمله بعيدا عن الخضوع لهذه االشتراطات 
التـــي يفرضهـــا الواقـــع الثقافـــي وموقف 
الكاتب-الكاتبة من النقد، األمر الذي يجعله 
ضائعـــا بين اإلخـــالص لمرجعياته ورؤيته 
المنهجيـــة، وعدم الرغبة في كســـب المزيد 
من العـــداوات والمعارك المجانية التي تعّد 

المظهر السلبي ألية ثقافة كانت.
* كاتب من سوريا
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حرصـــت الفنانـــة التونســـية إينـــاس علي علـــى مشـــاهدة فيلم منوعات

{ريجاتـــا}، والذي يعرض حاليا فـــي دور القاعات املصرية، مبدية 

إعجابها الكبير بالفيلم وطاقمه.

احتفلـــت الفنانـــة الهندية ســـهى علي خـــان مؤخـــرا بزفافها إلى 

املمثل كونال خيمو بمومباي، في حفل تميز بمظاهر البســـاطة 

وعدم اإلسراف.

أقامـــت الفنانـــة التركيـــة بطلة مسلســـل {مد وجزر} ســـيريناي 

ســـاريكايا احتفاال بمناسبة وصول عدد متابعي حسابها الرسمي 

عبر {أنستغرام} إلى مليون متابع.

◄ فيلم ”عهد الشباب“ ملخرجه جيمس 
كانت، يعود باجلمهور إلى قصة فيرا 
بريتني التي أّدت شخصيتها املمثلة 
السويدية أليسيا فيكاندير، وقصة 

الفيلم تتمحور حول فيرا بريتني الشابة 
البريطانية التي تركت دراستها في جامعة 

أكسفورد خالل احلرب 
العاملية الثانية، 

لتتحول إلى ممرضة 
ثم إلى كاتبة وداعية 

سالم فيما بعد. 
فيلم ”عهد الشباب“، 

يعرض حاليا في 
دور السينما باململكة 

املتحدة وأيرلندا، وهو 
مقتبس من مذكرات 

فيرا بريتني، التي 
نشرت في 1933.

◄ تعاقدت النجمة األردنية صبا 
مبارك على املشاركة في بطولة مسلسل 
”الصعلوك“ أمام خالد الصاوي، لتعود 

من خالله إلى الدراما املصرية بعد تغيبها 
العام املاضي، ومن املقرر أن يتم البدء في 

تصوير العمل خالل األسبوع األول من 
شهر فبراير املقبل. ويأتي هذا التعاقد 

بعد انتهاء صبا 
مبارك مؤخرا 

من تصوير 
مسلسلها 

اجلديد 
”طوق 

اإلسفلت“ 
املنتظر 
عرضه 

في شهر 
رمضان 

املقبل.

◄ أحيا قطاع الفنون التشكيلية املصرية 
يوم االثنني 26 يناير، ذكرى مرور 25 

عاما على وفاة الفنان األسباني سلفادور 
دالي، وذلك من خالل أمسية فنية نظمها 

مركز سينما اجلزيرة بساحة ”دار األوبرا 
املصرية“. وتضمنت األمسية عرض فيلم 

وثائقي عن حياة ”دالي“ وفنه، الذي 
استعرض بعض أعماله الفنية، كما تعرض 

جلوانب تركيبته الشخصية وبعضا من 
أهّم أحداث حياته، ومشاهير الفنانني 

واألدباء والسياسيني ذوي األثر في حياته 
وفنه، كما تضمن الفيلم مشاهد أرشيفية 

حتّدث فيها ”دالي“ عن نفسه، وأخرى 
وثقت املراحل األخيرة من حياته العاصفة.

◄ النجم البريطاني كولني فيرث، 
يتقمص ألول مرة دور بطل خارق للعادة 

على الشاشة الكبيرة، وذلك في فيلم 
”كينغزمان: جهاز اخلدمة السرية“، وهو 

من إخراج ماثيو فون، وتدور أحداثه حول 
شركة سرية تتكون 
من عمالء سريني 

بقيادة مايكل كني، 
البطل البريطاني 

اخلارق للعادة، ولكنه 
رجل نبيل في 

املقام األول. 
الفيلم يعرض 

حاليا في 
دور السينما 

العاملية.

◄ تنظم جمعية الريف للسينما والتنشيط 
الثقافي املغربي، من 24 إلى 26 أبريل 

املقبل، الدورة األولى ملهرجان احلسيمة 
للسينما، حتت شعار ”ترسيخ ثقافة 

السينما بالريف ضرورة من أجل تنمية 
مستدامة“. وقال رئيس اجلمعية سعدالدين 

الرحموني إن هذا املهرجان سيولي 
اهتماما خاصا بالشباب، حيث ميكنهم 

عرض أعمالهم على هامش هذه التظاهرة. 
وستتنافس األعمال املعروضة في املهرجان 

على جائزتي ”أفضل إنتاج سينمائي“ 
و“شباب إقليم احلسيمة“.

◄ في إطار البرنامج الثقافي لقطاع 
الفنون التشكيلية املصرية، نظم متحف 

محمد ناجي بالهرم مؤخرا صالونا فنيا 
ثقافيا بعنوان ”اللون األحمر في أعمال 

الفنان ناجي“. واستضاف الصالون إميان 
محمد السعيد، األستاذة بأكادميية العلوم 
والفنون املصرية، والتي حتدثت عن أهم 

املالمح الفنية في مشوار الفنان محمد 
ناجي (1888-1956)، وأهم إسهاماته التي 
من أبرزها تأسيسه ألتيليه اإلسكندرية، 
ومشاركته في تأسيس أتيليه القاهرة، 

وترك ميراثا تشكيليا غنيا.
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} قسنطينة (الجزائر) - تزامنا مع االستعداد 
الحثيـــث الذي تشـــهده مدينة قســـنطينة في 
الشـــرق الجزائري، والتي تحتفـــل هذا العام 
بكونها عاصمة للثقافة العربية، عاد البرنامج 
والذي ينتجه  التلفزيوني ”ســـهرات المدينة“ 
تلفزيـــون قســـنطينة الجزائريـــة، ويبث على 
أكثر من قناة منها األولى والثالثة، ليطّل على 

الجمهور الواسع عبر موسم جديد.
وال يستهدف البرنامج الجمهور الجزائري 
فحسب، بل يتعداه ليجلب إليه أنظار الجمهور 
العربـــي من خـــالل عاملين أساســـيين وهما: 
االشـــتغال على تقديـــم المخـــزون الحضاري 
والثقافـــي لبلـــد المليون شـــهيد مـــن أقصى 
شمالها وحتى آخر نقطة في صحرائها، ثم من 
خالل اســـتضافة نجوم الفـــن والثقافة العرب 
سواء من دول الجوار، أو من الشرق والخليج 

العربيين.

وبذلـــك يكون القائمون علـــى البرنامج قد 
خطوا خطـــوة هامة نحو التأســـيس لمنوعة 

تلفزيونية تتجاوز المحلي نحو آفاق أرحب.
”سهرات المدينة“ برنامج يهدف باألساس 
إلى البحث في التـــراث الجزائري والمغاربي 
والعربي، ويعمل فريق اإلعداد بقيادة المخرج 
ســـمير قنز على تكريس توجه جاّد، من خالل 
البرمجـــة االســـتباقية والجيـــدة، وأيضا من 
خـــالل نوعية الضيوف الذيـــن يؤثثون فقرات 

كل سهرة.
وقد فضل الســـاهرون على البرنامج هذه 
المرة أن يذهبـــوا بعيـــدا بطموحاتهم، حيث 
اســـتضافوا عددا من الوجوه الفكرية العربية 
القديـــرة، على غرار الروائي واســـيني األعرج 
وزوجتـــه الشـــاعرة زينـــب األعـــوج، كما فتح 
نوافـــذه علـــى جملة مـــن األصـــوات الغنائية 
الجزائرية مثل عّباس ريغي وليلى بورصالي.

هذا، واستضاف البرنامج المنشد السوري 
عماد رامي ليجيب على أســـئلة اإلعالمي زين 
العابدين جبارة، والتي تؤسس لرؤية مغايرة 
فـــي مثل هذه البرامج، كمـــا فتح أكثر من مرة 
هوامش للحديث عن قسنطينة -المدينة التي 
ســـتكون عاصمة للثقافـــة العربية انطالقا من 

أبريل 2015 - وفق رؤية ذكية ومحترفة.
فضاء التصويـــر في مدينة قســـنطينة له 
أكثر مـــن إحالة، حيث يتم التصوير في فضاء 
”إشـــبيلية“، وهي صالة كبيرة تزينت بمعمار 
أندلســـي ونقـــوش رائعة، فضال عـــن الديكور 
الجميـــل واإلكسســـوارات األخـــاذة واأللوان 
التي تصنع لدى المتلقي في شاشة التلفزيون 
لوحات بديعـــة من الصور واألضـــواء، ولعل 
اســـم ”إشبيلية“ يحيل على قرون مضت، حين 
اســـتضافت المدينـــة الكثير من األندلســـيين 

الذين استقر بعضهم فيها ردحا من الزمن.

} الربــاط - يتنـــاول فيلم ”هـــوب“ أو (أمل) 
للمخـــرج الفرنســـي بوريـــس لوغكيـــن، الذي 
صور في المغرب ويعـــرض حاليا في قاعاته، 
األفـــراح  بيـــن  الســـرية،  الهجـــرة  يوميـــات 
الصغيـــرة والمعاناة الكبيرة، من خالل ســـرد 
بين الكاميروني  قصة حب ”شبه مســـتحيلة“ 
ليونـــارد والنيجيرية هوب ”أمل“، انطالقا من 
الصحراء وصوال إلى الجبال المحيطة بمدينة 

مليلية األسبانية في شمال المغرب.
يعتبر ديدييه نجيكام، الممثل الكاميروني 
فـــي فيلم ”أمـــل“ الذي يحكي المآســـي الجمة 
التي يعيشـــها المهاجرون األفارقة الســـاعين 
للوصـــول إلى الجنـــة األوروبيـــة، أن مغامرة 
الهجـــرة دونهـــا تحديات وعوائـــق، وتحتاج 

تدريبا يفوق تدريب العسكريين.
ويقول المخرج الفرنسي بوريس لوغكين: 
”جاءتنـــي فكرة إخـــراج هذا الفيلـــم منذ فترة 
طويلـــة، فموضـــوع الهجرة يغـــوص بنا في 
البعد األســـطوري للســـفر الذي لم نعد نعرفه، 
عبر أمكنة شاسعة ينبغي أن نرّوضها، وقوى 

طبيعية علينا أن نهزمها“.
ومـــا يمّيز فيلم بوريـــس لوغكين اعتماده 
مقاربـــة مختلفـــة في اختيـــار ممثلـــي الفيلم 
مـــن بين جماعـــات المهاجريـــن المقيمين في 

المغرب، وفي مقدمتهم بطال العمل غوســـتان 
وأندورانس نيوتن ”هوب“. وانغ ”ليونارد“ 

ومن بين المآسي التي يرويها فيلم ”هوب“، 
محـــاوالت المهاجرين المتكررة لعبور مضيق 
جبل طـــارق انطالقا من الســـواحل المغربية، 
أو محـــاوالت تجاوز الســـياج الحدودي الذي 
يفصـــل مدينـــة مليلية األســـبانية عن شـــمال 

المغرب، وهي محـــاوالت طغت على العناوين 
الرئيسية ألحداث الهجرة في المغرب.

ويؤكد بوريـــس لوغكين أن أكثـــر ما لفت 
انتباهه هو: ”أننا غالبا ما نتعامل مع الهجرة 
غير الشرعية من موقعنا كأوروبيين متسائلين 
حول الجانب القانوني، دون أن نولي اهتماما 

كبيرا للكيفية التي تنتظم فيها عوالمهم“.

فكان مسارها مختلفا نوعا ما  أما ”هوب“ 
في هذه المغامرة، إذ أنها ســـافرت في حماية 
الكاميرونـــي الذي يحبها، ما ســـمح بنوع من 
التقـــارب بيـــن مجموعتيـــن مـــن المهاجرين 
تختلفـــان في أشـــياء كثيرة وال ســـيما اللغة؛ 

األنكليزية والفرنسية.
ويوضح ديدييه نغيـــكام، وهو كاميروني 
لعب دور مزور فـــي فيلم ”هوب“: ”على طريق 
المغامرة، لكل جنســـية نمط حياة خاص بها، 
فمثـــال إذا اقتربت من النيجيرييـــن، ولم تكن 

تدرك طرق تعاملهم، فستالقي المشاكل“.
من جهتهـــا تحكـــي أندورانـــس، الممثلة 
الرئيســـية في الفيلم عن التقـــارب الكبير بين 
ســـيناريو الفيلم والواقع، فتقول الشـــابة (24 
سنة)، وهي متزوجة وأم لطفل صغير: ”عشت 
بعض تجارب هوب“، مشـــيرة إلى: ”أن أهمية 
هـــذا الفيلم تكمن فـــي أن الكثير من الناس، ال 

يعرفون حقيقة ما نعانيه طوال رحلة كهذه“.
وعلى شـــاطئ العاصمة المغربية الرباط، 
غوســـتان وانغ عن شعوره  يعّبر بطل ”هوب“ 
حيال الفيلم بالقول: ”غوســـتان وليونارد هما 
الشـــخص ذاته، فقد وجدت نفسي بسرعة في 
أحـــداث الفيلم“. مضيفا بحماســـة كبيرة أن: 

”الفيلم غّير حياته بشكل جذري“.

} أبوظبي - تؤدي أوركسترا ”شتاتسكابيلي 
درســـدن“ خـــالل الســـهرة األولـــى معزوفتي 
ريتشـــارد  للموســـيقار  ”ميتامورفوســـيس“ 
شتراوس، ورائعة أنطون بروكنر ”السمفونية 
التاســـعة“ في حفل ســـيقام في 17 من فبراير 
القـــادم على مســـرح قصر اإلمـــارات بمدينة 

أبوظبي.
وفي الليلة التالية، 18 فبراير، سيقام حفل 
في الهواء  آخر على مســـرح ”قلعة الجاهلي“ 
الطلق بمدينـــة العين، القلب التراثي النابض 
لدولـــة اإلمارات، وســـتؤدي ”شتاتســـكابيلي 
درســـدن“ (الحائـــزة على جائزة ”أوركســـترا 
العـــام 2013“، إثـــر تصويت لجنـــة مؤلفة من 
50 ناقدا موســـيقيا عالميا) أعماال متنوعة من 
مؤلفات فرانز ليســـت وشتراوس، إضافة إلى 
قصيدة ريتشارد شتراوس الغنائية الدرامية 

”حياة بطل“.
”شتاتسكابيلي  أوركسترا  تعاون  ويعتبر 
مع المايســـترو األلماني كريستيان  درسدن“ 
تيلمان، الحائز على جائزة ”مايســـترو العام 
2011“، مـــن أرقـــى الثنائيات الفنيـــة في عالم 

الموسيقى الكالسيكية.
وبهذه المناســـبة، قال رونالـــد بيرلويتز، 
مدير البرامج الموســـيقية فـــي هيئة أبوظبي 
للســـياحة والثقافة: «نترقب هذيـــن الحفلين 
الموســـيقيين بفارغ الصبر منذ أشهر طويلة؛ 
إذ يعتبرهما الكثيرون ذروة موســـم مهرجان 

أبوظبي للموسيقى الكالسيكية».
حضـــور  «يعتبـــر  موضحـــا:  وواصـــل 
إلـــى  أوركســـترا ”شتاتســـكابيلي درســـدن“ 
أبوظبـــي إنجـــازا حقيقيا يضاف إلى ســـجل 
هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة، وشـــاهدا 

على المستوى الرفيع لدى الفنانين العالميين 
االســـتثنائيين الذين يرغبـــون في القدوم إلى 
”شتاتسكابيلي  أوركســـترا  وتقوم  أبوظبي». 
درســـدن“ بجـــوالت ســـنوية، تحيـــي خاللها 
حفالتها على أشهر وأرقى مسارح الموسيقى 

الكالسيكية في العالم.
وأضاف بيرلويتز: «يجســـد برنامج الليلة 
االفتتاحيـــة الـــذي يشـــتمل علـــى مقطوعات 
شتراوس وبروكنر تحديا لألوركسترا، ولكنه 
ينبـــع من جوهـــر األعمال الفنيـــة التي يقوم 
عليهـــا التعاون المذهل بين ”شتاتســـكابيلي 

والمايسترو كريستيان تيلمان». درسدن“ 
«يســـعدنا القول أن تذاكر جميع فعاليات 
موســـم هذا العام قد بيعت بالكامل حتى اآلن، 
ولن يشكل هذان الحفالن الموسيقيان استثناء 
لهـــذه القاعـــدة، خصوصا وأنهما ســـيقامان 
على مســـرحين مميزين هما ”قصر اإلمارات“ 
بمدينة  الجاهلـــي“  و“قلعة  أبوظبـــي  بمدينة 
العين». حســـب قول رونالد بيرلويتز، ونظرا 
ألهميتهمـــا العالمية، ســـتقوم بتســـجيلهما 

الرائدة في مجال الموسيقى  شركة ”يونيتل“ 
”شتاتســـكابيلي  وتأسســـت  الكالســـيكية. 
عـــام 1548 فـــي ألمانيـــا، وهي من  درســـدن“ 
أعرق فرق األوركســـترا العالميـــة الغارقة في 
التقاليـــد، وقد أصبحت في العام 2007 األولى 
في العالم التي تنال ”جائزة االتحاد األوروبي 
لصون التـــراث الموســـيقي العالمي“، ضمن 
حفل خــــــاص أقيم في العاصمـــة البلجيكية 

بروكسل.
وتشتمل قائمة قادة األوركسترا السابقين 
الذين تعاونوا مع أوركســـترا ”شتاتسكابيلي 
درسدن“ على أسماء المعة في عالم الموسيقى 
الكالســـيكية من أمثال: يوهان أدولف هاسه، 
وكارل ماريا فون فيبر، وريتشارد فاغنر الذي 

طالما وصفها بـ“قيثارته العجائبية“.
في  درســـدن“  ”شتاتســـكابيلي  وارتبطت 
إحدى مراحلهـــا التاريخية بعالقة وطيدة مع 
الموســـيقار ريتشارد شـــتراوس امتدت ألكثر 
مـــن 60 عامـــا؛ حيث شـــهدت مدينة درســـدن 
العزف األول لتســـعة من أشهر ســـمفونياته 

بما فيها ”سالومه“، و“إلكترا“، و“الفارس ذي 
الوردة“. وبدأ تيلمان مسيرته الموسيقية عام 
1978 كعـــازف بيانو متخصص بالتحضيرات 

التي تسبق الحفالت الموسيقية. 
وقـــاد بعـــد ذلـــك ”أوركســـترا ميونيـــخ 
بين عامـــي 2004-2011، وهو  الفلهارمونيـــة“ 
اآلن مـــن أشـــهر قـــادة األوركســـترا متعددي 
المواهب على مستوى العالم لقيادة الحفالت 

الموسيقية واألوبرا على حّد سواء.
كما تعاون تيلمان مع أبرز فرق األوركسترا 
في العالم من أمســـتردام ولندن إلى نيويورك 
وشـــيكاغو وفيالدلفيا، إضافة إلى مشاركاته 

الموسيقية في اليابان والصين.
يشـــار إلـــى أن ”هيئة أبوظبي للســـياحة 
قد أعـــادت إحياء مهرجان أبوظبي  والثقافة“ 
للموســـيقى الكالسيكية بعد توقف 3 سنوات، 
وهو يستضيف أشـــهر المواهب الموسيقية 
العالمية في اإلمارة. ويستمّر الموسم الحالي 
حتى شـــهر مايو المقبل تحت شـــعار ”السفر 

عبر الموسيقى“.

[ المايسترو األلماني كريستيان تيلمان يقود األوركسترا في حفلين عالميين
أوركسترا {شتاتسكابيلي درسدن} تحل ضيفة على أبوظبي

 {يونيتـــل} الرائـــدة فـــي مجـــال 

املوسيقى الكالسيكية ستقوم 

إلـــى  نظـــرا  الحفلـــني  بتســـجيل 

أهميتهما 

 ◄

حتيي أوركسترا ”شتاتسكابيلي درسدن“ 
ــــــني للموســــــيقى الكالســــــيكية بقيادة  حفل
املايسترو كريستيان تيلمان في واحدة من 
أبرز فعاليات مهرجان أبوظبي للموسيقى 

الكالسيكية 2015-2014.

{سهرات المدينة} تحتفي بقسنطينة عاصمة للثقافة العربية

الهجرة السرية ترمي بثقلها في فيلم {هوب}

 المايسترو األلماني كريستيان تيلمان الحائز على جائزة {مايسترو العام 2011}
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الفيلم يغوص بالمشاهد في البعد األسطوري للسفر

زين العابدين جبارة مقدم البرنامج



} برلــني - يؤكـــد اخلبراء قدرة اجلســـم على 
محاربة اإلســـهال اخلفيف واملعتـــدل بتناول 
ثمار التفاح الطازجة املبشورة مع مراعاة نزع 
البذور وقلب الثمرة وترك القشـــرة اخلارجية، 
حيـــث يحتوي التفـــاح على مـــادة ”البكتني“، 
التـــي تقـــوم بتجميـــع الســـوائل وربطها من 
ناحية وتكوين طبقة حماية مضادة للبكتيريا 

على جدار املعدة من ناحية أخرى.
ويشار إلى أن ”البكتني“ يتوافر في أطعمة 
أخرى، مثـــل اجلزر، لذا فمـــن املمكن حتضير 
حســـاء اجلزر كوصفة منزليـــة جيدة حملاربة 
اإلسهال أيضا، وذلك بطهي اجلزر حتى يصبح 
لينا وســـهل الهرس. كما أنـــه من املفيد أيضا 
تناول دقيق الشـــوفان أو األرز نصف املسلوق 
أو املعكرونة نصف املسلوقة مع إضافة القليل 
مـــن امللح أو تناولهـــا دون إضافات، ولكن مع 
مراعاة تناول تلك األطعمـــة بكميات صغيرة، 

كي ال تصعب عملية الهضم.
 تبني الدراسات أن اجلسم يفقد الكثير من 
الســـوائل، عند اإلصابة باإلسهال، لذا ينبغي 
تعويض كمية الســـوائل املفقـــودة، من خالل 
تناول محلول إلكتروليتي، الذي يتكون من لتر 
مـــن املاء املغلي مضافا إليه 4 مالعق طعام من 

السكر وملعقة شاي من ملح الطعام.
مـــع احلرص على اإلكثار مـــن تناول املياه 
والشـــاي األســـود غير احمللى واملضاف إليه 
القليل من امللح، وكذلك شـــاي األعشـــاب غير 
احمللـــى، مثـــل شـــاي البابونغ وشـــاي خليط 

الشمر واليانسون والكراوية.
وحذر األطباء من تناول األطعمة الدســـمة 
واحلـــارة واحلريفـــة، حيث أنها تتســـبب في 
إجهـــاد اجلهـــاز الهضمـــي وتهيجـــه، ودعوا 
إلـــى جتنب احللويـــات والبقوليات واألطعمة 

األخرى، التي تتسبب في انتفاخ البطن.
تنتشـــر اإلصابة باإلســـهال لكنها ال تشكل 
خطرا على احلياة، فمعظم الناس يعانون منه، 

مبعدل مرة أو اثنتني خالل السنة الواحدة.

في معظم احلاالت، يســـتمر اإلســـهال ملدة 
يومني أو ثالثة أيام ويتم عالجه، بشـــكل عام، 

بواسطة أدوية تباع دون وصفات طبيب.
جتدر اإلشارة إلى أن سبب اإلسهال األكثر 
شـــيوعا هو فيـــروس يصيـــب األمعـــاء، هذا 
االلتهاب يشفى تلقائيا، بشكل عام، بعد يومني 
أو ثالثة أيام ويسمى أحيانا، ”زكام (انفلونزا) 
األمعـــاء“  أو ”زكام املعـــدة “ أو التهاب املعدة 

واألمعاء.
حـــّذرت دراســـة فنلنديـــة املســـافرين من 
اســـتخدام املضادات احليوية لعالج اإلسهال، 
ألن ذلك قد يعرضهم لإلصابة بعدوى بكتيرية 
خطيـــرة، تتســـبب فـــى التهابـــات مزمنة قد 
ترافقهـــم مـــدى احليـــاة، باإلضافة إلـــى أنهم 
ينقلون تلـــك العدوى البكتيريـــة إلى بلدانهم 

بعد العودة.
وأوضـــح الباحثـــون، مبستشـــفى جامعة 
هلســـنكي بفنلندا، في دراســـتهم التي نشروا 
تفاصيلهـــا فـــي دوريـــة ”األمـــراض املعديـــة 
الســـريرية“، أن اإلســـهال من األعـــراض التي 

كثيًرا ما حتدث للمســـافرين، ويحاول البعض 
تناول املضادات احليوية حلماية أنفسهم من 

اإلسهال، لكن هذا قد يعرضهم إلى اخلطر.
وأضافوا أنه عند تناول املضادات احليوية 
لعـــالج اإلســـهال فـــي البلـــدان التي تنتشـــر 
فيهـــا البكتيريـــا املقاومة لألدويـــة، تنتج تلك 
البكتيريا إنزميا في األمعاء يســـمى ”أي اس 
بي ال“ يعمل علـــى تفتيت املضادات احليوية 
وإلغاء مفعولها، ويحمل هؤالء املسافرون هذا 

اإلنزمي في أمعائهم وينقلونه إلى بلدانهم.
وقـــام الباحثون بتحليل عينـــات براز من 
430 فنلنديـــا قبل وبعد الســـفر خـــارج الدول 
اإلســـكندنافية، ألكثر مـــن أربع ليـــال، ملعرفة 
مدى إصابتهم بعـــدوى ”أي اس بي ال“ أثناء 
فترة ســـفرهم، ووجد الباحثـــون أن 37 باملئة 
من املشاركني في الدراســـة أصيبوا بالعدوى 
املضـــادات  اســـتخدام  نتيجـــة  البكتيريـــة، 
احليوية لعالج اإلســـهال، وزادت تلك النسبة 
لتصبـــح 80 باملئـــة بالنســـبة إلى املشـــاركني 
الذين سافروا إلى دول جنوب قناة آسيا التي 

تنتشر فيها عدوى ”أي اس بي ال“ البكتيرية. 
ووفقا للنتائج، اســـتنتج الباحثون أن أفضل 
االســـتراتيجيات لتجنـــب اإلصابـــة بالعدوى 
البكتيرية، هي احلد من اســـتخدام املضادات 
احليويـــة لعالج اإلســـهال، خاصة إذا صدرت 
تعليمات للمســـافرين، بأن يكونوا أكثر حذًرا 

في استخدام مضادات اجلراثيم.
وقـــال قائـــد فريق البحـــث، الدكتـــور أنو 
كانتيلـــي، مبستشـــفى جامعـــة هلســـنكي إن 
الغالبيـــة العظمـــى من حاالت اإلســـهال التي 
حتدث للمســـافرين خفيفة، وتشـــفى من تلقاء 
نفســـها، وبالتالي فـــإن اســـتخدام املضادات 

احليوية غير ضروري.
وكانت دراســـات سابقة، كشـــفت أن هناك 
عـــددا قليال من املضادات احليوية، التي ميكن 
أن تكون فعالة ضد التهابات املسالك البولية، 
وتســـمم الـــدم الناجم عـــن اإلصابـــة بعدوى 
بكتيريـــا ”أي اس بي ال“، كمـــا أن العديد من 
املصابـــني بها، يعانون من التهابات مزمنة قد 

ترافقهم مدى احلياة.

ثمار التفاح المبشور خصم قوي لإلسهال
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

 يرى باحثون أملان أنه ميكن عالج اإلسهال 
ببعض الوصفــــــات املنزلية البســــــيطة، في 
حال عدم استمراره ألكثر من ثالثة أيام أو 

أن يكون مصحوبا بنزيف أو حمى.

مـــادة  علـــى  يحتـــوي  التفـــاح 

{البكتيـــن}، الغنيـــة بالســـوائل 

والقـــادرة علـــى تكويـــن طبقـــة 

حماية مضادة للبكتيريا

 ◄

[ الشاي األسود بامللح يحصن املسافرين من اإلصابة بامليكروب }  كاليفورنيــا – توصـــل فريق مـــن الباحثني 
إلى أن األشـــخاص الذين انتظمـــوا في عزف 
املوســـيقى تراجع بينهم خطر تطور اإلصابة 
بخرف الشيخوخة مبعدل الثلث، اعتمادا على 

دراسة أجريت على مجموعة من التوائم.
وكانت الدراســـة قد أجريـــت على أكثر من 
157 توأمـــا، متكنوا من حتقيق قوة ربط كبيرة 
بني املوســـيقى واخلرف، ألن التوائم املتماثلة 
تشـــترك فـــي نحـــو 100 باملئـــة مـــن التركيبة 
اجلينية، والتوائم غير املتشـــابهة تشترك في 
املتوسط بنحو 50 باملئة من التركيبة اجلينية.
وقـــد أجـــرى الباحثـــون أبحاثهـــم علـــى 
تـــوأم عانـــى أحدهما فقط من أعـــراض خرف 
الشـــيخوخة، ممـــا مكنهـــم من تعقـــب عوامل 
اخلطـــر الفريدة من نوعها للمرض بني التوأم، 
فضال عن العوامـــل الوقائية احلصرية للتوأم 

بصحة جيدة.
وبعد األخـــذ في االعتبـــار عوامل اجلنس 
والتعليم والنشـــاط البدني، عزف التوأم على 
آلة موســـيقية حتى بلوغهم ســـن السادســـة 
والثالثـــني عاما ليصبحـــوا أقل عرضة لتطور 

خرف الشيخوخة وضغط اإلدراك.
وأكـــد الباحثون فـــي جامعـــة كاليفورنيا 
في معـــرض أبحاثهم التي نشـــرت في املجلة 
الدولية ملـــرض الزهامير، أنه علـــى الرغم من 
تقاسم العديد من النزعات الوراثية والتعرض 
للعوامـــل البيئية خالل الســـنوات التكوينية 
مشـــاركة  فـــي  اختـــالف  ارتبـــط  التنمويـــة، 
املوســـيقى مع وجـــود اختالفات فـــي حدوث 

اخلرف ضمن أزواج التوأم.
ويعمـــل عزف اآللة املوســـيقية على تعزيز 
ما يسمى باالحتياط احلركي، وقدرة املخ على 
الصمـــود في وجه الهجـــوم، فضال عن تأخير 
ظهور خرف الشيخوخة، حيث تنطوي معاجلة 

املوسيقى على عدد كبير من مناطق في املخ.
تشـــير الدراســـات إلـــى أن العزف بشـــكل 
منتظم على آلة موسيقية يغير من شكل الدماغ 
وقدرته، وميكن أن يســـتخدم كعالج لتحســـني 
املهارات اإلدراكية. وحسب ما يقوله الباحثون 
إن العـــزف على آلة موســـيقية يزيد أيضا من 

الذكاء مبعدل سبع نقاط.
و يقـــول اخلبـــراء أيضـــا إن الدمـــاغ عند 
املوسيقيني يختلف هيكليا ووظيفيا عن دماغ 
غير املوسيقيني والســـيما املناطق من الدماغ 
التـــي تســـتخدم في عمليـــة تعلم املوســـيقى 
وعزفهـــا، فهذه األجزاء من الدماغ التي تتحكم 
في املهارات احلركية والسمع وتخزين الذاكرة 
تصبح أكبر حجما وأكثر نشـــاطا عندما يتعلم 
الشـــخص كيفية العـــزف على آلة موســـيقية، 
وميكـــن أن يبـــدي يوما بعد يوم حتســـنا في 
بعض التصرفـــات، كأن يكون منظما ومتأهبا 

ونشطا.

 عزف الموسيقى يقي

 من مرض الزهايمر

◄ كشف خبير في مجال سالمة 
الصحة أن العلماء الذين يجرون 

أبحاثا على اخلفافيش بشأن 
فيروس ”إيبوال“ تعرفوا على 16 

فيروسا آخر في احليوان ميكنها 
االنتقال إلى البشر ورمبا تسبب 

أمراضا على نفس نطاق أزمة غرب 
أفريقيا الصحية احلالية.

◄ حّذرت دراسة أميركية حديثة، 

مرضى الصرع من النوم على 
بطونهم، ألن ذلك قد يكون عامل 
خطر رئيسيا، لتعرضهم للموت 

املفاجئ، باملقارنة مع املرضى الذين 
ينامون على ظهورهم.

◄ أوصى الصليب األخضر األملاني 
بقياس ضغط الدم قبل تعاطي 

األدوية صباحا، وذلك للتحقق مما 
إذا كانت القيمة الصباحية مرتفعة 

جدا أم ال، األمر الذي غالبا ما 
يستلزم تغيير الدواء.

◄ أعلن مسؤولو الصحة في 
والية كاليفورنيا األميركية عن 68 

إصابة مؤكدة باحلصبة في الوالية، 
ومعظمها مرتبط بتفشي احلصبة 

في مدينة األلعاب ديزني الند حيث 
بدأ في ديسمبر املاضي.

◄ أفادت دراسة دامناركية أن 
تناول حبوب منع احلمل ملا ال يقل 
عن خمس سنوات يضاعف خطر 

اإلصابة بأورام دماغية.

◄ ابتكر علماء كنديون حبة دواء 
تعيد ضبط الساعة البيولوجية 

للجسم وتقضي على معاناة القلق 
التي تصيب ماليني العاملني بنظام 

املناوبات الليلية.

} واشــنطن - أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن جرعـــات منخفضة من عقـــار "امليتفورمني" 
رخيـــص الثمن، الذي يســـتخدم علـــى نطاق 
واســـع لعالج مـــرض الســـكري، أثبـــت قدرة 
كبيـــرة على وقف منو األورام الســـرطانية في 

البروستاتا، في مراحلها املتأخرة بنجاح.
وقال باحثون بجامعـــة "بوردو" األميركية 
في دراســـتهم التي نشروا تفاصيلها أمس في 
مجلـــة "اجلمعية األميركية لتقـــّدم العلوم"، إن 
خيارات عالج سرطان البروستاتا في مراحله 
املتأخـــرة محـــدودة، لكن عقـــار "امليتفورمني" 
استطاع أن يوقف انتشار سرطان البروستاتا 
الـــذي يقـــاوم كل العالجات األخـــرى املتاحة، 
وأعطى فرصـــة إلطالة حياة املرضى املصابني 

به.

واختبر شـــياو تشي ليو أســـتاذ الكيمياء 
احليويـــة وأبحاث الســـرطان وزمـــالؤه عقار 
امليتفورمـــني على فئـــران التجـــارب املصابة 

بسرطان البروستاتا في مراحله املتأخرة.
واكتشفوا أن جرعات منخفضة من العقار 
أبطأت بشـــكل كبير من تطور خاليا ســـرطان 
البروســـتاتا عبر آليـــة ما يســـمى بـ"التدمير 
الذاتي" للخاليا الســـرطانية، كما أن العقار لم 

يؤثر على خاليا البروستاتا السليمة.
وقال ليو إن "العقار أثبت نتائج مذهلة في 
وقف منو ســـرطان البروســـتاتا عند الفئران، 
وتفاجئنا حينما أعطـــى العقار نفس النتائج 
علـــى مرضى حقيقيـــون، وهذا يشـــير إلى أن 
العـــالج فعال في البشـــر أيًضـــا". وأضاف أن 
اخلطوة التالية في البحث هي اختبار العقار 

علـــى مجموعة كبيرة من البشـــر في التجارب 
السريرية، كما أن هناك حاجة ملزيد من البحث 
لفهم اآللية الكامنـــة وراء جناح "امليتفورمني" 

في وقف سرطان البروستاتا. 
وكان فريق بحثي باملركز القومي للبحوث 
في مصـــر، توصل فـــى نوفمبـــر املاضي إلى 
تطوير عقـــار "امليتفورمني"، لكـــي يكون فعاًال 
في عالج أمراض الشيخوخة السابقة ألوانها 

التي تعرف باســـم "األمراض األيضية". وعقار 
"امليتفورمني" هو أحد أكثر العقاقير استخدامًا 
ملرضى الســـكري، الذي لم يصل الباحثون إلى 
فهم طبيعة خصائصه بشكل جيد منذ 50 عامًا. 
ويتصـــدر عقـــار "امليتفورمـــني" خيـــارات 
األطباء منذ فترة طويلة، حيث يوصف ملرضى 
الســـكري من النوع الثاني من أجل إطالة عمر 
املرضى الذيـــن يعانون من الســـكري املرتبط 
بتلـــف األوعية الدموية الدقيقـــة الذي يصيب 

شرايني القلب التاجية.
ويعتبر سرطان البروستاتا األكثر انتشارا 
بني الرجال بعد ســـرطان الرئـــة، حيث أصاب 
أكثر من مليون شـــخص حول العالم سنة 2012 
فقط، كما مات أكثر 307 ألف شـــخص باملرض، 

بحسب إحصائيات منظمة الصحة العاملية.

} جورجيا – توصلت دراســــة جديدة إلى أن 
عدم احلصول على التطعيــــم ضد اإلنفلونزا، 
يجعل اإلنســــان أكثر عرضة ملواجهة مشــــاكل 

في حاستي الشم والتذوق.
ويقــــول الباحثون إن ”هذه النتائج أولية، 
لكن فيروسات اجلهاز التنفسي من املسببات 
الشــــائعة لفقدان القدرة على الشم، لذلك فمن 

املمكن أن تكون اإلنفلونزا عامال مساعدا“.
وقالــــت الباحثة زارا باتــــل وزمالؤها، في 
كلية الطب بجامعة اميوري في والية جورجيا 
األميركيــــة، إن فيروســــات اجلهاز التنفســــي 
ميكن أن تضر بأعصاب حاســــة الشــــم بشكل 
مباشر أو غير مباشر، ألنها تسبب االلتهاب.

وكتــــب الباحثون في دوريــــة ”غاما“ لطب 
األذن واحلنجــــرة وجراحة الرأس والرقبة أن 

”اآلثار تكون أحيانا، وليس دائما، مؤقتة“.
وأضافــــت باتــــل أنــــه مقارنــــة باحلواس 
اخلاصة األخرى وعلى ســــبيل املثــــال فقدان 
حاســــتي البصر أو الســــمع، ينظر كثيرا إلى 
حاســــة الشم على أنها غير مهمة نسبيا وهذا 
أمر بعيــــد كثيرا عن احلقيقــــة. وتابعت: ”من 
ال يســــتطيعون الشــــم ميكن أن يفقدوا آليات 

ســــالمة مهمة مثــــل القدرة على شــــم الدخان 
أو الطعام الفاســــد“. وكشــــفت أن 80 في املئة 
من التذوق مرتبط بالشــــم، لذا ففقدان القدرة 

على الشــــم ميكن أن يدمر قدرة اإلنســــان على 
االستمتاع بالطعام والشراب، ويكون له تأثير 

سلبي على حياته االجتماعية.

 وميكن أن يؤدي هذا (وفي أغلب األحيان) 
إلى االكتئاب الشــــديد واحلد كثيرا من جودة 

احلياة.
وأشــــارت إلــــى أن املئات من فيروســــات 
اجلهــــاز التنفســــي املختلفة ميكــــن أن حتدث 
تأثيــــرا كهذا، ومــــن بينها نحــــو 200 فيروس 
مســــبب لنزلــــة البــــرد العادية، لكــــن فيروس 

اإلنفلونزا ميكن الوقاية منه بالتطعيمات.
توصلــــت األبحــــاث الطبيــــة إلــــى أن املخ 
يضطــــر إلى العمــــل لفترات أطول الســــتعادة 
حاسة الشــــم بعد تعرض اإلنســــان لإلصابة 

بنزالت البرد.
وأوضــــح الباحثون أنه عند تعرض األنف 
واملســــارات الهوائيــــة إلــــى االنســــداد لعدة 
أيام قــــد تصل إلى أســــبوعني بفعل التعرض 
لإلصابــــة بنــــزالت األنفلونزا يتجــــه املخ إلى 
العمل لساعات إضافية وتعزيز نشاط املناطق 
واخلاليــــا املعنية بنشــــاط اجلهاز التنفســــي 
واألنف لتحفيزها على استعادة حاسة الشم، 
وأن نشــــاط املخ يعود إلى مســــتواه الطبيعي 
بعد التأكد من اســــتعادة الشــــخص حلاســــة 

الشم.

عقار رخيص ينقذ مرضى سرطان البروستاتا في مراحله المتأخرة

التطعيم ضد اإلنفلونزا يحمي حاستي الشم والتذوق

قـــال البروفيســـور األملاني اليف  إريك إن بعض املصابني بحساســـية 

حبوب اللقاح يعانون أيضا من الحساســـية  تجاه بعض املواد الغذائية، 

فبعض الفاكهة والخضراوات لها نفس بنية حبوب  لقاح النباتات.

وجد علماء أن األشخاص الذين يحظون بنوم أطول وأفضل قبل بلوغهم 

عمر الســـتني تتأخر لديهـــم التغيرات في الذاكـــرة والتفكير املرتبطة 

بالشيخوخة، أما من ينامون بشكل أقل فيصبحون أكثر نسيانا.

حذر خبراء من إمكانية أن تهاجم العدوى الفطرية مرضى الربو، في 

حال عدم اســـتعمال بخاخ الكورتيزون بشكل صحيح، أي إذا وصل 

رذاذ البخاخ إلى الحلق بدال من الشعب الهوائية.

دراســـة: عقـــار {امليتفورمـــني} 

انتشـــار  يوقـــف  أن  اســـتطاع 

ســـرطان البروستاتا الذي يقاوم 

كل العالجات األخرى املتاحة

◄

التفاح الطازج قادر على محاربة اإلسهال

 فيروسات الجهاز التنفسي تخل بالقدرة على الشم
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ميديا

أيمن عبداملجيد

} القاهــرة – فجـــرت النصوص التشـــريعية 
املكملة للدستور املصري في قطاع اإلعالم حالة 
من اجلدل والصخب، مع تســـرب التشريعات 
املقترحـــة بالقوانني املنظمـــة للمجلس األعلى 

لإلعالم، والهيئة الوطنية للصحافة.
وعقـــد أعضـــاء مجالـــس إدارات الصحف 
القومية مســـاء االثنني، واجلمعيات العمومية 
املنتخبـــة، اجتماعا موســـعا، فـــور حصولهم 
علـــى النـــص املقتـــرح، الـــذي أعدتـــه اللجنة 
الوطنية للتشـــريعات، املشكلة من ممثلني لكل 
من؛ مجلس نقابة الصحفيني، واملجلس األعلى 
للصحافة، وعدد من اخلبراء، ملناقشـــة النص، 
وإدخال تعديالت علـــى ما يرفضونه من مواد 
يرونهـــا، متثـــل ردة للـــوراء وال تلبي طموح 

األسرة الصحفية في إصالحات حقيقية.
ينـــص القانـــون علـــى أن مجلـــس نقابة 
الصحفيني ميثـــل الصحفيني فـــي الدفاع عن 
حقوقهـــم، في مواجهة مالك وســـائل اإلعالم، 
وكان املجلس قد انتخب إلدارة شؤون النقابة، 
ولـــم تكن علـــى أجندته مثل تلك التشـــريعات 
عند إجـــراء االنتخابات في 2012، بينما ينوب 
املجلس األعلـــى للصحافة، وهو مجلس معني 
من قبل مؤسسة الرئاسة بعد حل البرملان، عن 
الدولة في تسيير شؤون املؤسسات الصحفية 
اململوكـــة لها، وعددها 8 مؤسســـات، تشـــكل 
ثلثـــي العاملني فـــي قطاع الصحافـــة، وميثل 
أعضاء مجالـــس اإلدارات املنتخبني؛ الهيئات 
الصحفيـــة،  املؤسســـات  داخـــل  التنفيذيـــة 
والقائمني على تســـيير أمورها، واحلفاظ على 

حقوق العاملني بها.

تبـــرز أهـــم نقاط اخلـــالف بـــني واضعي 
مشـــروع القانون املقترح، واملطالبني بتعديله، 
في آليات تشـــكيل الهيئـــة الوطنية للصحافة، 
ونسب املنتخبني املعينني في مجالس اإلدارات 
اختيـــار  وآليـــات  العموميـــة،  واجلمعيـــات 
القيادات اإلدارية والتحريرية في املؤسســـات 

الصحفية القومية.
ويشـــير القانون اخلاص بالهيئة الوطنية 
للصحافـــة إلى إنشـــاء هيئة تســـمى ”الهيئة 
الوطنية للصحافة“، تتمتع باالستقالل وتقوم 
علـــى إدارة املؤسســـات الصحفيـــة القومية، 
وتطويرهـــا وتنمية أصولها وضمان حتديثها 
واســـتقاللها وحيادها والتزامها بأداء مهني 

وإداري واقتصادي رشيد.
باإلضافة إلى تشكيل الهيئة من ثالثة عشر 
عضوا يتم اختيارهم كالتالي؛ أربعة صحفيني 
مـــن ذوي اخلبـــرة ممثلني للصحـــف القومية 
املختلفـــة، واثنـــان من العاملني باملؤسســـات 
الصحفية القومية املختلفة واثنان من أعضاء 
هيئة التدريس في اجلامعات املصرية واثنان 
مـــن الشـــخصيات العامـــة املهتمة بشـــؤون 
الصحافـــة واملمثلـــة الجتاهات الـــرأي العام 
املختلفـــة وممثـــل ملنظمـــات املجتمـــع املدني 
املهتمة بشـــؤون الصحافة، فضـــال عن اثنني 

يرشحهما رئيس اجلمهورية.
وهذه املادة حتديـــدا هي ما يعترض عليه 
أعضـــاء مجالـــس اإلدارات ومعهم قطاع كبير 
من الوسط الصحفي، معتبرين أنها تهدر حق 
املؤسسات في متثيل عادل. ويطالبون بزيادة 
عـــدد أعضائها إلى 17 عضوا، على أن ترشـــح 
كل مؤسســـة أحد صحفييها من ذوي اخلبرة 
لعضويـــة الهيئة، رافضـــني أن يأتي االختيار 
من قبل مجلـــس النقابة، للحيلولـــة دون تأثر 
باحلســـابات  املجالـــس  تشـــكيل  اختيـــارات 
االنتخابيـــة، واالنتمـــاءات في حال ســـيطرة 
فصيـــل علـــى النقابة، ولتحقيق تـــوازن عادل 
فـــي التمثيـــل، ورفـــع نســـبة الصحفيني في 
مجلس إدارة الهيئة املعنية باألساس بشؤون 
الصحافة، بينما يـــرى واضعو النص املقترح 
أن مجلـــس النقابـــة الذي ســـيتم اختياره هو 
مجلـــس منتخـــب، إلـــى جانـــب اعتبارهم أن 
تقليص عدد األعضاء يسهم في انضباط األداء 

خالل اجتماعات الهيئة.

 وتواجه املادة 29 اعتراضات الشـــتراطها 
في من  يترشـــح لعضوية مجلس اإلدارة مرور 
ســـبع ســـنوات متصلة مـــن تاريـــخ التعيني، 
حيث يؤدي ذلك إلى حرمان كفاءات شـــابة من 

الترشح.
 وكان النـــص الســـابق يجيـــز للصحفـــي 
الترشـــح لعضويـــة مجلـــس اإلدارة بعد عام 
واحد من تعيينه، خاصة أن التعيني الرســـمي 
فـــي أغلـــب مؤسســـات الصحافـــة القوميـــة 
املصرية، يتم بعـــد عمل دون عقد ميتد إلى 10 

سنوات في حاالت كثيرة.
ويـــرى املعترضـــون على هذا الشـــرط، أن 
القائمـــني على صياغة القانـــون يناقضون كل 
التوجهات املعلنة من الدولة الداعمة للشباب، 
ويحصرون املنافســـة على املقاعد القيادية في 

فئات عمرية محددة ليس من بينها الشباب.
 وما يؤكـــد ما ذهب إليـــه املعارضون، أن 
القانون يشـــترط في من يتولى رئاسة مجلس 

اإلدارة باملؤسسات الصحفية القومية أن مير 
علـــى تعيينـــه 20 عاما، وأن ميضـــي على من 

يتولى رئاسة التحرير 15 عاما.
بعـــض منتقدي مشـــروع القانـــون، قال لـ 
”العـــرب“ أن األصل في االختيـــارات يجب أن 
تكـــون الكفاءة وليـــس الســـن، ضاربني املثل 
برموز الصحافة املصريـــة، حيث تولى محمد 
حســـنني هيـــكل رئاســـة التحرير وعمـــره لم 
يتجـــاوز 27 عامـــا، وبعد 7 ســـنوات فقط من 
بـــدء ممارســـة املهنـــة، بينما تولى إحســـان 
عبدالقـــدوس ومحمـــد التابعـــي وهمـــا مـــن 
رموز الصحافة رئاســـة حترير صحف حققت 

جناحات كبيرة ولم يتجاوز كالهما 25 عاما.
رافضو تلك الشـــروط، أكـــدوا أنها تقضي 
على جيل الشباب، وتعطل الكفاءات، وتدفعهم 
إلى هجرة مؤسســـاتهم إلى الصحف اخلاصة 
التـــي ميلكها رجـــال أعمال، وتعتمـــد الكفاءة 

كمعيار رئيسي للترقي.

في املقابـــل تتمســـك اللجنة التـــي أعدت 
القانـــون بضـــرورة وضع حد أدنـــى للخبرة، 
وترى في الـ 20 عاما مدة مناسبة لتولى أعلى 
منصب باملؤسســـة الصحفيـــة، إال أن رافضي 
املقتـــرح يؤكدون أن قـــرار النقابـــة واملجلس 
األعلـــى للصحافة يقضي على جيلي الشـــباب 
والوســـط، ويحصر االختيارات في من جتاوز 
اخلمســـني من العمـــر، وهو ما يعـــد ردة على 
الثورة املصرية وأهدافها التي تسعى لتمكني 
الشـــباب وإعالء قيمـــة الكفاءة، حيـــث أن ما 
ينبغي أن يكون هو فتح باب املنافسة للجميع، 
وتختار اللجان املختصة األكفأ مهما كان سنه.
 وكان أعضاء مجالس اإلدارات قد خاضوا 
معركة ســـابقة مع املجلـــس األعلى للصحافة، 
لعرقلته اســـتكمال تشكيل املجالس، ما دفعهم 
للتهديد بإقامة دعـــاوى قضائية، لكن املجلس 
أقر التشـــكيالت بعد أن وصلت الضغوط إلى 

هذا احلد.

لم يجد مشروع قانون تنظيم قطاع اإلعالم في مصر الترحيب من قبل الوسط الصحفي 
ــــــذي كان ينتظر قانونا مينح العاملني في القطاع حلوال ملشــــــاكلهم، وإصالحات حقيقية  ال

تنصفهم.

مشروع تنظيم قطاع اإلعالم المصري يحبط الصحفيين بعد طول انتظار

منتدى إعالمي يناقش في دبي مستقبل التسويق الرقمي

{ماب مباشر} وكالة المغرب العربي لألنباء توسع خدماتها بـ

} ديب – ينطلـــق منتدى اإلعـــالم الرقمي في 
دبي حتت شـــعار ”التكنولوجيا الرقمية تضع 
املســـتقبل بني يديـــك“،  ويناقـــش التطورات 
السريعة التي تشـــهدها التكنولوجيا الرقمية 

وتطبيقاتها في قطاع التسويق في املنطقة.
املنتدى الذي ســـيقام في دبـــي في الرابع 
والعشرين من مارس القادم سيعمل على تقييم 
تأثير املشـــهد الرقمي املتطور على الشـــركات 
والعالمات التجارية واملستهلكني في املنطقة، 
إلى جانب دراسة التحديات التي يفرضها في 

املستقبل.
وتســـتضيف دورة 2015  مجموعـــة مـــن 
املتحدثـــني البارزيـــن واخلبـــراء الدوليني من 
منظمـــات التســـويق املعروفـــة فـــي أوروبـــا 
والواليـــات املتحدة، ممن وجهت دعوات إليهم 
لتبادل قصص النجاح وطرح أحدث التطورات 

التي يشهدها املجال الرقمي.
وقالـــت جنالء ســـمعان مزبـــودي املديرة 
التنفيذيـــة لوكالة ”ســـبوت أون“ وهي اجلهة 
املالكـــة واملؤسســـة ملنتـــدى اإلعـــالم الرقمي 
ومؤســـس اجلوائز الرقميـــة أن العقد املاضي 
شـــهد تغييرات جوهرية في القطاع التجاري 
واملجتمـــع والتســـويق والســـنوات القليلـــة 
القادمة ستكشـــف عـــن املزيد مـــن التغييرات 
وعلى نحـــو يفوق ما شـــهدناه طـــوال العقد 

املاضي، مشـــيرة إلى أن العالـــم الرقمي الذي 
يتمخض عـــن التقدم في مجـــال التكنولوجيا 
وتغيير عادات املستهلكني يلعب دورا محوريا 

في كل جانب من جوانب حياتنا.
أمـــا املواضيـــع احملـــددة التـــي ســـتكون 
مشمولة حتت راية منتدى اإلعالم الرقمي هذا 

العام فهي؛ التجارة االجتماعية مقابل التجارة 
اإللكترونيـــة وصعـــود دور موظـــف احملتوى 
واالســـتفادة من القـــوة التحليليـــة للبيانات 
الكبيـــرة في بناء األعمال التجارية والعالمات 
التجارية ومســـتقبل ســـبل البحـــث واإلعالم 

االجتماعي في املشهد املتغير في االتصاالت.

وأضافـــت مزبـــودي أن املنتـــدى يســـلط 
الضـــوء علـــى مســـتقبل التســـويق الرقمـــي 
وكيف ســـيكون تأثيره على احليـــاة اليومية 
للمستهلكني والعالمات التجارية واألعمال في 
منطقتنا.. وهل ســـتعمل الطبيعة املســـتقبلية 
لإلعالم الرقمي والتكنولوجيا من حيث التنبؤ 
والتأثير على ســـلوك املســـتهلك علـــى تقوية 
العالمات واألنشـــطة التجارية.. وما هو تأثير 

هذه التطورات على أسواق املنطقة.
وتابعـــت، تعتبر اجلوائـــز الرقمية ملنطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا برنامـــج 
اجلوائـــز الوحيد فـــي صناعة التســـويق في 

املنطقة، ألنها تركز فقط على القطاع الرقمي.
وتأســـس هذا البرنامج فـــي العام املاضي 
لتكـــرمي النجـــاح والتميـــز في هـــذا القطاع، 
للمســـاعدة علـــى تعزيـــز أفضـــل إجنـــازات 
واإلبـــداع  والتســـويق  الرقمـــي  التخطيـــط 
واالبتـــكار والفعالية. وتتكـــون جلنة التحكيم 
هذا العام من 14 شخصا من اخلبراء الدوليني 
معرفتهـــم  ســـيوفرون  الذيـــن  املتخصصـــني 

وخبراتهم الواسعة في التحكيم.
ويســـتقطب املنتدى فى نســـخته الرابعة 
نحو 500 شخص من العقول الرائدة في العالم 
في مجاالت التسويق واألعمال لتقدمي القيادة 

الفكرية والتوجيه العملي.

} الربــاط – أطلقـــت وكالـــة املغـــرب العربـــي 
لألنباء، خدمتها اجلديدة ”ماب مباشر“، والتي 
تســـمح للعموم، عن بعد وعبر البث املباشـــر، 
مبتابعـــة األحداث التي تنظمهـــا الوكالة، من 

قبيل امللتقيات الدبلوماسية.
 وســـتمكن خدمـــة ”مـــاب مباشـــر“، التي 
تضفي بعدا رقميا وأهمية على األحداث التي 
تنظمها الوكالة مبا يســـمح بتواصل تفاعلي، 

من خلق حركية ومضاعفة عدد املتابعني.
وقـــد مت إطالق هذه اخلدمة من خالل البث 
املباشـــر مللتقى وكالة املغـــرب العربي لألنباء 
الذي استضاف هذا األســـبوع وزير التجهيز 
والنقل واللوجســـتيك، عزيز الرباح، ملناقشـــة 
موضـــوع ”البنيات التحتية باملغرب بني نقاط 

الضعف الهيكلية وأقطاب التميز“.

وينـــدرج إطـــالق خدمـــة ”ماب مباشـــر“ 
في إطـــار اســـتراتيجية الوكالـــة الرامية إلى 
االنفتاح على زبائنها وعلى اجلمهور الواسع 
من خالل تنويع منتوجاتها واســـتخدام أمثل 

للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم.
ويعتبر ملتقى وكالة املغرب العربي لألنباء 
فضـــاء للنقاش حـــول القضايـــا الراهنة على 
الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 

ويشارك فيه ممثلو وسائل اإلعالم املختلفة.
وفـــي إطار نشـــاطاتها اإلعالميـــة، أقامت 
الوكالـــة األســـبوع املاضـــي، الـــدورة الثانية 
حلفل تتويج 12 شخصية متيزت عام 2014 فى 
عدة مجاالت، حســـب نتائج اســـتطالع أجرته 
وشـــمل جميع الوســـائط اإلعالميـــة املكتوبة 

واإللكترونية والسمعية البصرية فى املغرب.

وقـــال خليل الهاشـــمى اإلدريســـى، املدير 
العام للوكالة، إن هذا احلدث الذى يســـعى كل 
ســـنة إلى نســـج روابط تتطور مع الزمن بني 
وكالـــة املغرب العربي لألنباء ومحيطها، وبني 
الوكالة واألشـــخاص الذين يصنعون احلدث، 
في جميع أشـــكاله وفي تنوعه وتعدده األكثر 

إثراء واستلهاما من الدميقراطية املغربية.

وفـــى هذا الصـــدد، أبرز اإلدريســـي تطور 
دور الوكالـــة، لتصبـــح وكالة شـــاملة تنوعت 
منتجاتهـــا ولغاتها ودعاماتهـــا التكنولوجية 
ومهاراتهـــا، مـــا يجعـــل منهـــا املنتـــج األول 
للمعلومة فـــي املغرب وحول املغـــرب، مغذية 

بذلك كل وسائل اإلعالم الوطنية والدولية.
جتدر االشارة إلى أن وكالة املغرب العربي 
لألنبـــاء، تعمـــل حتت شـــعار "اخلبـــر مقدس 
والتعليق حر"، الذي حكم عملها منذ تأسيسها 

عام 1959.
نفســـها  تطويـــر  علـــى  الوكالـــة  وتعمـــل 
وحتديـــث هياكلها ملواكبة التحـــوالت القائمة 
ورفع التحديـــات التكنولوجية التي تواجهها 
مختلف وكاالت األنباء العاملية، في زمن الثورة 

الرقمية.

مشروع القانون يحبط آمال الشباب في القيام بدورهم في قطاع اإلعالم 

المنتدى يطرح مبادلة التجارة االجتماعية بالتجارة اإللكترونية

 خدمة {مـــاب مباشـــر} تندرج 

في إطار اســـتراتيجية الوكالة 

علـــى  االنفتـــاح  إلـــى  الراميـــة 

الجمهور الواسع

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت البوابة العربية لألخبار 
التقنية عن إطالقها مبادرة إعالمية 
جديدة حتت عنوان "نحن هنا" لدعم 
رواد األعمال العرب الذين لم يحظوا 

بفرص جيدة للظهور اإلعالمي.

◄ قالت مؤسسة حرية للحقوق 
واحلريات والتطوير اإلعالمي 

اليمنية، إنها رصدت ٢٥ حالة اعتداء 
ضد صحفيني وإعالميني خالل 

يومي األحد واالثنني املاضيني فقط 
في العاصمة صنعاء من إجمالي ٤٩ 

حالة انتهاك رصدتها منذ بداية يناير 
اجلاري.

◄ أعلنت مجموعة من الصحفيني 
العراقيني، تأسيس مؤسسة ”بيت 

اإلعالم العراقي“، لتعنى برعاية 
الصحفيني واإلعالميني املستقلني، 

ومساعدتهم على التزام معايير 
مقبولة ألخالقيات املهنة.

◄ ذكرت صحيفة ”يديعوت 
اإلسرائيلية، أن رئيس  أحرونوت“ 
الوزراء، بنيامني نتنياهو، طالب 

املسؤولني في حزبه ”الليكود“، قائال: 
”ال تخافوا، كونوا رجاال وهاجموا 

وسائل اإلعالم“.

◄ وجه نواب مجلس الدوما 

الروسي أثناء اجللسة العامة نداء 
إلى الصحفيني الروس واألجانب، 

وحذروهم من التحريض على 
الكراهية الدينية

◄ احتفى النادي العاملي لإلعالم 
االجتماعي فرع اإلمارات االثنني، 

مبشرفي مواقع التواصل االجتماعي 
في اإلمارات، وذلك بالتزامن مع 

اليوم العاملي لتكرمي مشرفي مواقع 
التواصل االجتماعي.

باختصار

{الكاريكاتيـــر مهم للمجتمـــع، ويعتبر صوته، لـــذا البد أن تكون 

رســـوم الكاريكاتير صوتا حـــرا، ال نريد أن نصبح جنودا في معركة 

لصالح أي شخص}.

باتريك شابات
 رسام الكاريكاتير في نيويورك تاميز

{أكثـــر المجاالت ضـــررا على الدولـــة هي مجال اإلعـــالم، فال يوجد 

فيه شـــيء يسمى ميثاق الشـــرف اإلعالمي، وال توجد رؤية واضحة 

لكيفية عمل اإلعالم المصري}.

جابر القرموطي
 إعالمي مصري

{الصحافـــة الخليجيـــة تحمل تراثا صحافيا أسســـه رواد الصحافة 

الخليجيـــة منذ القديم فاســـتمددنا منهم القيـــم وأصبحت لدينا 

مرجعية بعيدة عن المرجعية الدولية}.

طارق آل شيخان الشمري
رئيس مجلس العالقات اخلليجية الدولية

[ القانون يهمش الشباب ويدفعهم للهجرة  [ خالف حول نسبة تمثيل المؤسسات اإلعالمية

نقاط الخالف حول القانون

آليات تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة

نسب املنتخبني في مجالس اإلدارات

آليات اختيار القيادات اإلدارية والتحريرية

قصـــر االختيــار علـــى من فـوق الخمســــني 

عاما

◄

◄

◄

◄



أثـــار مقطـــع فيديـــو نشـــرته  } الريــاض – 
الكاتبة والنائبة الســـابقة عن حزب احملافظني 
البريطاني لويز منشـــن على يوتيوب ثم على 

حسابها على تويتر ضجة واسعة.
ونشرت منشـــن، وهي مراســـلة لصحيفة 
التاميز البريطانية، فيديو مفبركا حول زيارة 
الرئيس األميركـــي إلى الســـعودية، الثالثاء، 

ظهر فيه جسد ميشال أوباما غير واضح.
واستخدمت منشـــن في تغريدتها عبارات 
نابية في حق الســـعودية، ألنها مارست رقابة 
على ظهـــور زوجة الرئيس األميركي ”بشـــكل 

غير إسالمي“. 
وفي وقت الحق ســـقط صحفي أميركي في 
قناة ”أم أس أن بي ســـي“ يدعى كريس هايز، 
في الفـــخ وانضم إلى احلملة مغـــردا بالرابط 
نفســـه. وتتالى بعدها ســـقوط بعض وسائل 
اإلعـــالم األميركيـــة في نفس الفـــخ إذ تناقلت 
خبرا مفـــاده أن القناة اإلخبارية الســـعودّية 
”غّطـــت وجه ميشـــال أوباما“ خـــالل نقل خبر 

زيارة الرئيس األميركي.
وكان اإلعـــالم األميركي اهتـــّم كثيرا بخبر 
ميشـــال أوبامـــا ومالبســـها، باإلضافـــة إلى 
تعامل الســـعوديني مع املوضوع على وسائل 

التواصل االجتماعي وخاصة تويتر.
واستوجب األمر تدخل السفارة السعودّية 
في الواليات املتحدة األميركّية التي رّدت على 

حسابها على تويتر نافية املوضوع.
بعدهـــا قام موقع ”ماثـــر جونز“ اإلخباري 
ادعـــاءات الصحفيني،  األميركي بالتدقيق في 
وليتبـــني لـــه أن الفيديـــو الـــذي مت رفعه على 
أكثر من حســـاب على يوتيوب مت التالعب به، 
فـــي حـــني أن الفيديو األصلي، الـــذي عرضته 
القنوات الســـعودية والعربية لم يخف مالمح 
الســـيدة األولـــى بتاتا. وتعـــرض الصحفيان 

إلـــى انتقادات الذعـــة على تويتـــر. واعتذرت 
مراســـلة صحيفة التاميز عن التغريدات بشأن 
الفيديـــو اخلاطئ، إال أنها اســـتمرت بالهجوم 
على الرئيـــس األميركي باراك أوباما بســـبب 
زيارته للســـعودية، في حني أعـــاد هايز تأكيد 
أن الفيديـــو غير صحيح، الفتا إلى أنه مســـح 

التغريدة عن تويتر.
وكانت ميشـــال أوباما واجهـــت انتقادات 
على موقع التواصل االجتماعي تويتر بسبب 
عـــدم ارتدائها حجابا. ودون األميركيون ردود 
أفعالهـــم في هاشـــتاغ باســـتخدام هاشـــتاغ 
(ميشـــال   Michelle_Obama_NotVeiled#
أوباما غير مـحجبة)، فيما دون الســـعوديون 
تعليقاتهم في هاشتاغ (ميشال أوباما سفور).

وذكر السعوديون بزيارة ميشال إلندونيسيا 
التي ارتدت فيها حجابا لدى زيارتها مســـجدا، 
كما ذكروا بارتدائها غطـــاء رأس عندما التقت 
بابا الفاتيكان، وهو ما لم تفعله في السعودية. 
وســـخر مغردون ”ولي أمرها وأمر العالم أدرى 
بأمرهـــا خليكـــم بحرميكم (بنســـائكم)، أصبح 

اللباس احلد بني اجلنة والنار“. 
وانتقـــد مغـــرد رئيـــس ”أعظـــم“ دولة في 
بلد في العالـــم ويلتقي  العالـــم، يزور ”أهـــم“ 
ملكهـــا.. وأهم عناوين هذه الزيارة #ابا اخليل 
يصافـــح زوجة أوباما و#ميشـــال_أوباما_
ســـفور. وســـخر مغردون من إطاللة الســـيدة 
األميركيـــة الزرقـــاء، في حـــني كان يجدر بها 
ارتداء األســـود، وقال أحدهـــم ”حرمة أوباما 
البســـة بلون أزرق، ياهوووه أكيد هاللية“، أي 

مشجعة نادي األهلي السعودي لكرة القدم.
من جانـــب آخر، تســـاءل مغـــردون ”متى 

تنتهي هذه الهاشتاغات املتخلفة؟
وتذكر ســـاخرون ”هيئة األمر باملعروف“، 

متسائلني ”أين الهيئة أم أن اليوم إجازة“.

} القاهرة – انتشـــر هاشتاغ #رسالة_مع_
قنبلة في أوســـاط مستخدمي مواقع التواصل 
االجتماعي في مصر، بعـــد أن مت العثور على 
قنبلتـــني في مركز تســـوق ”ســـيتي ســـتارز“ 
بالقاهرة، وبجانبهما ورقـــة كتب عليها بخط 
اليد ”خلو السيســـي ينفعكم“، و”دم الشهداء“ 
 wait surprise” :والثالثـــة باإلنكليزية، تقـــول
support .coup ٧:٠٠ موعدنا الساعة السابعة“.
وتشـــهد مصـــر حاليـــا اضطرابـــات تلت 
الذكـــرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير، التي أطاحت 
بالرئيـــس املصـــري الســـابق محمد حســـني 

مبارك.
وطغت الســـخرية على تعليقـــات املغردين 
عبـــر الهاشـــتاغ، الـــذي ظهر في أكثـــر من ٢٥ 
ألف تغريدة في ظرف أربع وعشـــرين ســـاعة 
املاضيـــة. وغرد مصريون برســـائل افتراضية 
”بجانـــب القنبلـــة“، علـــى غـــرار مـــا ُكتب في 
الرســـالة األصلية، وقال مغرد ساخرا: ”ُيرجى 
اتباع التعليمات املكتوبة في الكتالوغ امللحق 

بالقنبلة كي يصّح االستخدام“.
وقال مغرد ”#رسالة_جنب_القنبلة، قّرب 
قّرب يا بيه تعالى اتفجـــر بربع جنيه“. بينما 
غرد اآلخر“لو تريد تفجير هذه القنبلة اضغط 

جنمة“.
وســـخر مغرد ”أهال بـــك في بلـــد املليون 
قنبلـــة“، وكتب مغـــرد ”للغـــة العربية اضغط 
الرقـــم واحد… بووووم.. شـــكرا الســـتخدامك 

خدمـــة فجرني شـــكرا!“. وفي نفس الســـياق 
كتب آخـــر ”إذا كنت تقرأ هذه الرســـالة فاعلم 
أن القنبلة ستنفجر بعد ١ , ٢ , ٣ , ٤ ,٥ …*ربنا 

يرحمك* بووووم“.
 وكانت بداية املشـــهد ”العثور على قنبلة 
بدائيـــة الصنـــع ووصـــول خبـــراء املفرقعات 
رغم أن  إلبطال مفعولهـــا.. انفجـــرت القنبلة“ 
املشـــهد مؤلم إال أن املصريـــني رغم األلم يظل 

التعبير األمثل عن آالمهم هو ”السخرية“.
ويســـخر مغردون من خالل الهاشتاغ من 
الواقـــع املريـــر الذي متر به مصـــر من إرهاب 
وتفجيرات مســـتمرة وزرع عبوات ناسفة في 
عديد األماكن، وهو أمر أصبح عاديا بالنســـبة 

للمصريني.
اإلخـــوان  جماعـــة  مصريـــون  ويحمـــل 
املسلمني املســـؤولية، فيما يسخر آخرون من 
كثرة األخبار وبيانـــات وزارة الداخلية، حول 
العثور على عبوات ناســـفة في أماكن مختلفة 

في أنحاء اجلمهورية.
وبعيدا عن السخرية غردت ناشطة حزينة 
مما يفعله اإلرهابيون من زرع قنابل وإرهاب، 
قائلـــة: ”أول ما يقضـــي الله فيه بـــني العباد 
يوم القيامة الدم… فهل أنتم مســـتعدون يا من 
وضعتم قنابل لتلوثوا أيديكم بدماء األبرياء“.
ويسخر مغرد ”أين أيام اإلرهاب الوسطي 
اجلميل“. وقـــال مغرد ”تعـــرف اإلخواني من 
رســـائل املوت، بدل أن يرسل لصاحبه ”كلمني 

شـــكرا“ يرســـل لـــه ”#فجرني_شـــكرا”. ومت 
العثور هذا األســـبوع في مصر على عدد كبير 

من القنابل في أنحاء متفرقة من البالد.
 من جانب آخر جتدد اجلدل في مصر حول 

مراقبة اإلنترنت لرصد التهديدات اإلرهابية.
ويستخدم أنصار جماعة اإلخوان املسلمني 

في مصر موقع فيسبوك على نطاق واسع.
وحتى الســـاعات املبكرة مـــن صباح أول 
أمس الثالثاء، اســـتطاعت اللجان اإللكترونية 
لإلخـــوان املســـلمني إقناع مرتـــادي صفحات 
موقـــع التواصـــل االجتماعـــي فيســـبوك بأن 
األوضاع في ميدان ”املطرية“ شرق القاهرة، قد 
أصبحت خارج سيطرة قوات األمن وأن قوات 
اجليش التي توجهت لدعمها قد انسحبت من 
امليـــدان ملا لقيته من مقاومة من طرف حشـــود 

جماعات اإلخوان وأنصارهم.
وفي الصباح فوجئ املصريون أن ”األمور 
تســـير بشـــكل طبيعـــي“ وال صحـــة لألنبـــاء 

املنتشرة على فيسبوك، وفق معلقني.
ومع ذلـــك ظلت صفحات أنصـــار اإلخوان 
تردد النبأ وأطلقت على ميدان املطرية ”امليدان 
بعـــد ميداني التحرير ورابعة  الثالث للثورة“ 
العدوية وروجـــوا مقولـــة ”التحرير-رابعة – 

املطرية“.
 وقالت السلطات املصرية إنها متكنت من 
ضبط مســـؤولني عن صفحات مؤيدي جماعة 
اإلخـــوان املســـلمني على فيســـبوك وتبني أن 
بعضهم هم أنفســـهم املســـؤولون عـــن إدارة 
صفحـــات داعش في مصر على غـــرار أنصار 

بيت املقدس.
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أبرز تغريدات العرب

لبنانسورياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@kowthermusa
التصديـــق برجل غائب منذ 1000 
عام، وعودة شـــمس من مكانها، 
وشجرة تنزف دما ملوت احلسني 
واملطالبة  ذلـــك  رفض  "عقالنية". 
بدليـــل "اتبـــاع هـــوى" مفاهيـــم 

شيعية.
******

@Dr_3edan
مخطـــئ من يكره عراقيا بســـبب 
فأغلبهـــم  بطائفيـــة  حديثـــه 
ميلك عزيـــزا قد اغتالتـــه أيادي 
الطائفيـــني!! ولكـــن يجـــب قتـــل 
الطائفيـــة كي ال يرحـــل مزيد من 

األعزاء.
******

@laidy_maha
عنه  معـــروف  االصيل  العراقـــي 
حبه للتعلم والعلم وهو الشـــعب 
الوحيد التي كانـــت االمية عنده 

صفرا.
******

@IraqiLibParty 
املالكي يصـــرف اخر ايامه مليار 
عســـكري  مستشـــفى  على  دوالر 
املشـــكلة الوحيدة هي عدم وجود 
مستشفى  الواقع.  في  املستشفى 

فضائي.
******

@omdored  
مـــدرب املنتخـــب العراقـــي: كان 
باستطاعي الفوز على كوريا لكن 
خفت على الشـــعب أن ميوت من 

العيارات النارية.

@Ben_Mussa
الي شبكنا يخلصنا.

******
@IbrahemElbarasi
صديقي النازح الذي توفي ولده من 
البـــرد قبل اســـبوع، باألمس ابنته 
االخرى مريضة بســـبب شدة البرد 

الرحمة يا رب!
******

@RoraLibya
والصقيـــع  النـــزوح  نتحمـــل 
وســـنتحمل اي شـــيء، األهـــم أن  
يقضـــوا علـــى االرهـــاب ويحرروا 

بالدنا من الدواعش.
******

@libyanwoman1
ايها الليبيون عدوكم املشـــترك هو 
االرهـــاب وحدوا جهودكـــم لدحره 
بدال من اســـتنفاذ سالحكم في قتل 

بعضكم من اجل مصالح صغيرة.
******

@RashaElsanussi
من ينكـــر وجود إرهاب فـــي ليبيا 
إمـــا جاهـــل أو متســـتر، اعترفوا 
وضعوا اصابعكم على مكمن الداء 
وتعاونوا على اســـتئصاله لكي ال 

ينتشر في سائر جسد الوطن.
******

@hisham_alwindi
سترون وجه التطرف احلقيقي في 
الصياغة النهائية للدستور حينها 
فقط ســـتعرفون حجم الكارثة التي 
أخفاها املؤمتر واجلحيم الذي كان 

يبرر له البعض!

@abdal
صباح احلرية هذا املصطلح الذي 
ال وجود له في تراثنا. املستحدث 
على ثقافتنا. لكنه فاجأنا وأعجب 

بعضنا. وأثار غضب بعضنا.
******

@FB
املغرديـــن  هاشـــتاغات  بعـــض 
تذكرني مبحاكم التفتيش ســـيئة 

الصيت.
******

@dndnma
العبادة ليست أنثى، ليست رجال 
وليست قطعة قماش يستر رأسي. 
العبادة ســـمو روحي لـــن يعرفه 
من يركع وعينـــه على ركعة اخيه 

ليعيبها.
******

@kwabil  
بـــدال من املطالبــــة بزيادة حقـوق 
وحتســـني اخلدمـــات ومزيـد مـن 
الفســــاد،  ومكـافحـة  احلـريــــات 
ميــــر عمـرنـا ونحــــن نؤلـب علـى 
بعــض ونســـتقـوي بالـدولة ضـد 

بعـض.
******

@SultanAlkhiary
هل تعلـــم أن الســـعودية تقدمت 
بطلب استضافة األوملبياد، بحيث 
يكـــون الرجـــال فـــي الســـعودية 
والنســـاء في البحريـــن.. ورفض 

الطلب.
******

@alfaisal_ragad
هي تتزوج هربا مـــن قيود أهلها 
وهـــو يزوجه والده علـــه "يعقل".. 
الزواج القائم على أســـس بلهاء؛ 
ســـبب اســـتدامته الوحيد، خوف 

الزوجة من كلمة مطلقة!

@JohnKerry
جون كيري

وزير اخلارجية األميركي

@Error_Etc
"أنـــا جائع" املصور يلتقط صورة. 
الشـــاعر يكتـــب قصيـــدة. الكاتب 
يفكر في األسباب. وحدها العجوز 
التي مرت وتركـــت في يده نصف 

رغيف ومضت.
******

@Nedal_147
الداعشـــي ال يســـتوعب أن بنتـــا 
متارس مهنة غير الطبخ والغسيل 
وتريده أن يســـتوعب انها توقف 
بوجهه ندا لند وتدعسه باجلزم!!

******
@bashar__asad
مت اختراق ثالثة مواقع الكترونية 
اســـرائيلية.. ملن يقول إننا ال نرد 

على الضربات االسرائيلية.
******

@THAERSORY1
أســـوأ مـــا يحصل هو ذلـــك الذي 
يحصـــل فـــي أقبيـــة املخابـــرات 

ومعتقالت عصابة األسد.
******

@Abdulazizch
حســـب آخـــر األخبار فإن االســـد 
يحتجز في سجونه 9000 طفل وما 
ال يقل عن 6000 امرأة! هذا ما وثق 

فقط أنقذوا البقية.
******

@DR_M_IKBAL 
التشبث باحلياة.. التشبث باألمل 
التشبث بحنان رمبا يخفف بعض 
األلـــم. مشـــاريعنا داخل ســـوريا 

مستمرة.

@walidjoumblatt
يبـــدو اننا ســـندخل فـــي مرحلة 

اضطراب كبيرة.
******

@mohamedzitout
املناوشات اإليرانية- اإلسرائيلية 
فـــي لبنـــان تقـــدم مـــادة للدعاية 
املوالية إليـــران لتصرخ ليل نهار 
أنه "الرد املزلـــزل" وقناة امليادين 

متأل اجلو صراخا.
******

@samygemayel
في ظل الهجمة العمرانية على ما 
تبقى من األبنيـــة التراثية يخرج 
بصيص أمل قـــرار حتويل املنزل 
الـــذي نشـــأت فيـــه "فيـــروز" إلى 

متحف.
******

@s 565
يستمر الشـــعب بدفع ثمن تورط 
اللـــه في جميـــع صراعات  حزب 

املنطقة.
******

@Boukacheche_TN
جتـــدد  إذا  نتانياهـــو:  تصريـــح 
نعـــرف  ســـوف  النـــار  اطـــالق 
كيف نـــرد للدفاع عـــن مواطنينا 

وبلداتنا.. رّكزولي على "إذا".
******

@eyad1949
هل ســـمعتم تصريحا مـــن وزير 
خارجيـــة لبنان عـــن الوضع في 
اجلنوب؟ يبدو انه ما زال يحسب 

نفسه وزير طاقة ونفط!!

ليبيا

#رسالة جنب القنبلة هاشتاغ لقي تفاعال واسعا في مصر يسخر من كثرة العبوات الناسفة 
التي يتم العثور عليها في األيام األخيرة.

@heidop
ال صوت يعلو فوق صوت توزيع 

الكعكة.
******

@jijil
كثرة الغاضبني من حركة النهضة 

املستفيد منها هو املرزوقي.
******

@za3manon
حـــال احلبيـــب الصيد هـــو حال 
حولـــه  جتمعـــت  الـــذي  االســـد 
الضبـــاع باعداد كبيـــرة الفتكاك 

الفريسة. مسكينة تونس.
******

@hakim1zed  
شـــكون قتل شكري؟ ال يحق الحد 
ان يســـتمر باملتاجـــرة بـــدم هذا 

الرجل! كفى!
******

@fh7895
اجلبهـــة تريد أن تعرف من   قتل 
شـــكري بلعيد ومحمد البراهمي. 
فـــي  املشـــاركة  تريـــد  ال  لكنهـــا 
احلكومـــة وتدفع النداء للتحالف 

مع النهضة.
******

@koubai
احلكومة لن تنال الثقة  وسيكلف 
الباجي قايد السبســـي شخصية 
اخرى. وســـننتظر أسابيع اخرى  
ســـنذهب الـــى انتخابات  ورمبا 
مبكرة وفي االثناء نقترض باش 

نخلصوا الرواتب.

المصريون يسخرون من اإلرهاب: فجرني شكرا

صحفيون يغردون ويتراجعون

} نيويورك – أطلق موقع فيســـبوك في صمت 
تطبيقا جديدا ألجهزة أندرويد يســـتهلك قدرا 
أقل من البيانات، وميكنه التوافق مع سرعات 

اإلنترنت البطيئة وشبكات اجليل الثاني.
ولم تعلن فيســـبوك عنه رسميا حتى اآلن، 
وهـــو ما يفســـر انخفاض معـــدل تنزيله على 
متجـــر ”غوغل بـــالي“، إذ يتوافـــر حاليا أمام 
املســـتخدمني فـــي دول مثل نيبـــال ونيجيريا 
وفيتنـــام وبنغـــالدش وزميبابـــوي وجنـــوب 
أفريقيا وغيرها من األســـواق الناشئة، ولكنه 

ال يتوافر في الواليات املتحدة.
وبحسب موقع ”تك كرانش“، فإن التطبيق 
مازال فـــي طور التجربة. وقـــد القى قبوال من 
مستخدميه، حيث يوفر لهم أوقات حتميل أقل 

وكما يقلل من حجم البيانات املستهلكة.
وجـــرى تنزيلـــه أكثـــر مـــن ١٠ آالف مرة، 
ويصف خبراء األمر بأنه خطوة ملنافسة موقع 

تويتر للتواصل االجتماعي املبسط.
وفيما ســـادت الشـــائعات علـــى اإلنترنت 

بخصوص هذا التحديث قالت إدارة فيســـبوك 
”نحـــن بصـــدد جتربـــة بديل مبســـط يســـمح 
بتحميـــل عدد معـــني من البيانـــات على نحو 

سريع وفعال“.
 واستخدام (فيسبوك اليت) مشابه تقريبا 
لفيســـبوك التقليدي، وميكن تشـــغيله انطالقا 

من هاتف محمول،.
ويســـمح ”فيســـبوك اليـــت“ ملســـتخدميه 
من بـــني مجموعة من وظائـــف أخرى بتدوين 
التعليقات وتوجيه الدعوات إلى أصدقاء جدد 

واالطالع على الصور الفوتوغرافية.
وتقـــول الشـــركة إن ”ثمـــة أعـــداد كبيرة 
من املســـتخدمني اجلـــدد يفضلـــون املقاربات 
البسيطة عند البدء في استخدام هذا املوقع“.

وفي غضون ذلك، عاين بعض املستخدمني 
منـــاذج من الصفحـــات في نســـختها ”اليت“ 
ووضعوها على شبكة اإلنترنت لتظهر سلسلة 
من التعليقات واحلوارات تقترب من تلك التي 

ميكن االطالع عليها في موقع تويتر.

فيسبوك اليت يهدد عرش تويتر

انطلقت حملة إلكترونية على موقع «آفاز} لتوقيع عريضة تمنع موقع فيســـبوك من نشـــر إعالنات تشـــجع على االستيطان اإلسرائيلي 

لألراضي الفلســـطينية. وبحســـب العريضة فإن هذه اإلعالنات مخالفة لقوانين استخدام موقع فيسبوك والتي تمنع نشر إعالنات لبيع 

منتجات مخالفة للقانون، بينما «المستوطنات ليست غير قانونية فحسب، وإنما تعتبر جرائم حرب}.
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تعتمد صناعة السبح املصرية اليدوية باألساس على خامات نباتية من أشجار تحقيق

األبانوس والعود والصندل وخشـــب كوك جوز الهند عكس الســـبح الصينية 

املصنوعة من املواد البالستيكية.

رغـــم تأثر نشـــاط تصنيع الســـبح في الســـنوات األخيرة جراء إغراق األســـواق 

املصرية بالســـبح الصينية رخيصة الثمن، فإن أصحـــاب تلك املهن اليدوية 

يؤكدون تميز صناعتهم عن باقي صناعات البلدان األخرى.

تعلـــم املصريـــون صناعة الســـبح منذ العصـــر الفاطمي ثـــم طوروها الحقا 

بتطعيمهـــا باملعادن النفيســـة لزيـــادة قيمتها، كما ابتكروا منها أشـــكاال 

وأحجاما مختلفة.

} القاهرة – غالء أسعار المواد الخام وإغراق 
السوق المصرية بالسبح الصينية، مستجدان 
يهـــددان صناعـــة الســـبح اليدوية فـــي مصر 
باالندثار، بعدما ظلـــت مصر األولى عالميا في 
تصنيع الســـبح وتصديرها إلى كل دول العالم، 

بما فيها أرض الحرمين الشريفين.
هكـــذا لخص يوســـف طه عمـــران، صاحب 
إحدى الـــورش لتصنيـــع الســـبح اليدوية في 

مصر، الحال الذي آلت إليه مهنته.
ولفت عمـــران إلـــى أن ”المصريين تعلموا 
صناعة السبح منذ العصر الفاطمي ثم طوروها 
الحقـــا بتطعيمها بالمعـــادن النفيســـة لزيادة 

قيمتها، كما ابتكروا منها أشكاال مختلفة“.
وأضـــاف الرجل الخمســـيني أن مـــا يميز 
صناعة السبح المصرية عن نظيرتها الصينية 
كـــون األولى تصنع يدويا، أمـــا الثانية فتصنع 
عبـــر آالت ضخمـــة، باإلضافـــة إلـــى الخامات 
المصريـــة  الســـبحة  فصناعـــة  المســـتخدمة، 
اليدوية تعتمد باألســـاس علـــى خامات نباتية 
ال نارية (من مادة البالســـتيك) كالتي تعتمدها 

الصين.
ومضى يقول: ”نحصل علـــى تلك الخامات 
النباتية من أشجار األبانوس والعود والصندل 
وخشب كوك جوز الهند الذي استخدمه سيدنا 

نوح في صناعة سفينته.
ويعـــد العاج من أفخم الخامـــات الطبيعية 
وأندرهـــا التي نصنـــع منها الســـبح اليدوية، 
ولكن ألنه مستخلص من جسد الفيلة ما يتطلب 
قتلهـــا الســـتخراج العاج منهـــا، أصبح تداول 

العاج محظورا ومن الصعب جدا العثور عليه، 
لذلك قـــد يصل ثمـــن الســـبحة المصنوعة من 

العاج إلى آالف الجنيهات، حسب حجمها“.
وفي مـــا يتعلـــق بتطعيم الســـبح، أوضح 
عمران أنهم يستخدمون في سبيل ذلك أحجارا 
طبيعيـــة، باإلضافة إلى الفيـــروز (من األحجار 

الكريمة)  والكهرمان والفضة.
وقال: ”أســـعار الســـبح التي نتحدث عنها 
تبدأ من 500 جنيـــه (حوالي 70 دوالرا أميركيا) 
وقد تصل إلى بضعة آالف، أما أســـعار السبح 
الصينية فتبـــدأ من جنيه (حوالـــي 0.15 دوالر 
أميركـــي) وال يتجاوز ســـعر الواحـــدة منها 5 
جنيهـــات مصرية (حوالـــي 0.7 دوالر أميركي) 

فقط ال غير“.
وأضاف عمران أن ”السبحة الصينية تفقد 
بعـــد فترة وجيزة للغاية لونها وتبدأ في التلف 
ألنها مضغوطة بآالت وألوانها ليست طبيعية، 
أما المصرية فيســـتخدم فيها حجر عتيق تزيد 

قيمته مع الوقت وال يتلف أبدا“.
وداخل ورشـــة عمـــران الواقعة في شـــارع 
المعـــز بوســـط القاهـــرة، يعكف عشـــرة عمال 
يؤدي كل منهم دورا محددا في تصنيع الســـبح 

اليدوية.
وتبدأ الصناعة بتقطيع حّبات السبح وفقا 
للحجم المســـتهدف بواســـطة آلة الخراطة ثم 
يتولـــى عامل آخـــر لف هذه الحّبـــات كي تأخذ 
الشـــكل الدائري المعروف عن الســـبح، ليتولى 
عامل آخر تطعيمهـــا بالفضة أو أي حجر كريم 

متوفر.

وبعد ذلك تأتي مرحلة الصنفرة، وفيها تتم 
تسوية كل حّبات السبحة في حجم واحد متقن، 
لتســـتمر هذه العملية حتى تكتســـب السبحة 

ملمسا ناعما مميزا.
وأخيرا يتولى عامل تلميع حبات الســـبحة 
كي تظهر بشـــكل بّراق قبل أن يتولى عامل آخر 
تجميع حبات الســـبحة بشكل متجاور لتصبح 

جاهزة للبيع والتداول.
ورغـــم تأثـــر نشـــاط تصنيـــع الســـبح في 
الســـنوات األخيـــرة جـــراء إغـــراق األســـواق 
المصريـــة بالســـبح الصينية رخيصـــة الثمن 
فإن أصحاب تلـــك المهن اليدوية يؤكدون تميز 
صناعتهم عن باقي صناعـــات البلدان األخرى، 
خاصة من ناحية االهتمـــام بالتطعيم والكتابة 
علـــى الســـبحة بالفضـــة والذهـــب والمـــاس 
واأللمونيوم، حيث تعمل الورش بجميع أنواع 
الخامات، أما الســـبح المســـتوردة من الصين 

فيعتمد صانعوها على أرخص األنواع.
ويؤكد أصحاب ورشـــات السبح في شارع 
المعـــز بالقاهـــرة أن كل دولـــة لهـــا الســـبحة 
المناسبة لها وحجم خاص للحبة، فالمصريون 
يحبون السبحة ذات الحبات الثالث والثالثين، 
في حين يحبـــذ األتراك الســـبحة ذات الحبات 
التسع والتســـعين بمقاس صغير وشكل هادئ 
بســـيط دون زخرفـــة أو ألوان ســـاطعة، بينما 
األفارقة يقبلون على الســـبحة الســـنغالية ذات 
الحبات التســـع والتســـعين، ولكن حجم الحبة 
كبير وهي ســـمراء اللون وروؤسها وفواصلها 
بيضاء. أما الخليجيـــون والعراقيون فيحبون 
الســـبح من الكهرمـــان ذات الثـــالث والثالثين 
حبـــة، ويميل المســـلمون األجانب فـــي أوروبا 
وأميـــركا إلى النمـــوذج المصـــري ذي الثالث 

والثالثين حبة.

هي مهنة تتطلب الصبر والتركيز والدقة الفائقة في ورشــــــات صغيرة وســــــط شارع املعز 
مبنطقة احلســــــني بالقاهرة، حيث يتوافد السياح العرب واألجانب يوميا على سوق السبح 

اليدوية.

 يعد العاج من أفخم الخامات الطبيعية وأندرها التي نصنع منها السبح اليدوية

عملية ثقب حبات السبح بإحدى الورشات في شارع المعز بالقاهرة

 مرحلة التلميع والصنفرة تعطي للسبحة بريقا وملمسا ناعما

السبح حبات فيروز وكهرمان بني أصابع طالبي الحسنات
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«بيوت رحيمة» مبادرة تضامنية مع عمال المنازل في السودان
} الخرطوم - في األســـابيع الماضية، عندما 
كانت نادرين عثمان وزمالؤها يتناقشون حول 
مبادرتهم التي يعتزمون إطالقها للتضامن مع 
عمـــال المنازل بعنـــوان ”بيـــوت رحيمة“ كان 
الســـؤال الذي يشـــغلهم أو ربما يزعجهم، هو 
مدى نجاحهم ولو نسبيا، لكن بعيد سويعات 
من تدشـــين المبـــادرة رســـميا أصبحوا أكثر 
كرد  ثقة في نجاحهم. وتأتـــي ”بيوت رحيمة“ 
مضاد لحملة أطلقت مؤخرا، يطالب أصحابها 
بخفـــض أجور عمال المنـــازل، وهو ما وصفه 
أصحاب المبادرة بأنها ”هجمة غير مســـؤولة 

وغير عادلة تسيء لعمال المنازل“.

يعتمد أصحاب المبادرة، وهم شـــباب من 
الجنســـين، على مواقـــع التواصل االجتماعي 
لتسويقها، حيث دشـــنوها صباح يوم األحد، 
بتأســـيس صفحـــات علـــى مواقع فيســـبوك 
وتويتـــر ويوتيـــوب، عالوة على موقع دشـــن 
بالشبكة العنكبوتية كما تقول نادرين عثمان، 

إحدى األعضاء المؤسسين. 
وتضيف عثمـــان أن المبـــادرة تهدف إلى 
”تحقيـــق عالقة متوازنـــة بين عمـــال المنازل 
وأصحابهـــا، تقـــوم علـــى حقـــوق وواجبات 
متبادلة يحميهـــا القانون وال يعلو فيها طرف 

على اآلخر“.

فالمهـــم بالنســـبة إلى عثمـــان وزمالئها، 
هـــو أن ”كثيرا من عمال المنـــازل والمخدمين 
يجهلون القانون الذي ينظم العمالة المنزلية، 
ناهيك عن تطبيقه، لذا سنركز على رفع الوعي 

بهذا القانون“.
وتمثـــل نســـبة كبيـــرة مـــن العاملين في 
المنـــازل، فتيات مهاجرات أغلبهن من إثيوبيا 
وأرتريا. وســـتتضمن برامـــج المبادرة، حملة 
إلكترونيـــة لجمع توقيعات علـــى تعهد من 15 
بنـــدا، تتصـــل بالتعامـــل العادل واإلنســـاني 
مـــع عمال المنـــازل عنوانه ”بيتـــي مكان عمل 

لشخص آخر“.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ يعمل مجلس األمة الكويتي 
بشكل حثيث، على إنهاء اخلطوات 

البرملانية اخلاصة بإنشاء أول 
محكمة لألسرة في البالد، التي حتتل 

مركزا متقدما في تسجيل حاالت 
الطالق على املستوى العاملي.

◄ أصدرت محكمة تركية حكما 
بحبس رجل مدى احلياة بعد أن 

قتل زوجته صعقا بالكهرباء، وذلك 
انتقاما منها إلجنابها مولودا أنثى 

وليس ذكرا، وذلك في مدينة ديار بكر 
في اجلنوب التركي.

◄ اكتشف العلماء أن الدماغ قادر 
على إنشاء طرق جديدة في اجلهاز 

العصبي إلعادة الشعور باخلوف 
الذي حصل سابقا.

◄ ابتكرت شركة سويسرية غسالة 
مالبس ذكية متنقلة في حجم كف 

اليد، ميكن حملها واصطحابها إلى 
أي مكان، بل وحفظها داخل احلقيبة 
أو جيب السترة، مهمتها إزالة البقع 

الطارئة خارج املنزل. 

◄ ذكرت صحيفة "ذي تاميز" 
البريطانية أن عدد املهاجرين في 

لندن تضاعف منذ عام 1971، مشيرة 
الى أنهم في الطريق لكي ميثلوا 
أكثر من نصف سكان العاصمة 

البريطانية خالل16 عاما. 

◄ جنحت دراسة حديثة في حتديد 
أكثر من 750 جينا مسؤوال عن 
الذاكرة على املدى الطويل، مبا 

في ذلك، عدد من اجلينات التى مت 
التوصل إليها فى السابق ، والتى 

ميكن أن تكون مبثابة أهداف للبحث 
فى املستقبل.

باختصار

 

محمد بن امحمد العلوي

} أبـــرز وزيـــر العـــدل والحريـــات مصطفى 
الرميـــد، أن حماية الطفل من ســـوء المعاملة 
واالســـتغالل والعنف تقع في صلب اهتمامات 
الملك محمد الســـادس، حيث عبر عن ذلك في 
العديد من المناسبات، خاصة الرسالة الملكية 
الموجهة إلى المنتدى العالمي الثاني لحقوق 
اإلنســـان الـــذي انعقد في ديســـمبر2014، وأن 
المغرب، منخرط إلى جانـــب المنتظم الدولي 
”توخيا ألنجع السبل الكفيلة بتحقيق الرعاية 
للطفـــل، فـــي ظروف تحفـــظ كرامتـــه وتراعي 

خصوصية تكوينه“.
وحسب مصطفى الرميد إن أولويات وزارة 
العدل والحريات قائمة على النهوض بحقوق 
الطفل، وخاصة حقه في الســـالمة الجســـدية 
والنفســـية، مضيفا أنها تجسد ذلك عمليا من 
خالل انخراطها الفعلي في السياسة العمومية 
المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، التي تعد 
ميثاقا والتزاما وطنيا، وأمام المنتظم الدولي 
بتحقيق وضع سليم لحقوق األطفال عن طريق 

برامج حقيقية وعملية.
وتندرج مصادقة المغرب على البروتوكول 
االختيـــاري الثالث لالتفاقيـــة الدولية لحقوق 
الطفل الخـــاص بإجراء تقديـــم البالغات، في 
إطـــار تعزيـــز المنظومـــة الوطنيـــة للحماية 
القانونيـــة للطفل. وهي الخطـــوة األولى على 

المستوى األفريقي والعربي.
وأكد الوزير في كلمـــة له، عزم وزارته بذل 
جهود أكثر تفعيال لتعليمات الملك وااللتزامات 
السياسية  والمقتضيات  والدولية  الدستورية 
الحكومية المدمجة في مجال النهوض بحقوق 

الطفل عموما وتعزيز حمايته بالخصوص.
 وأضـــاف وزيـــر العدل مصطفـــى الرميد، 
أن الميثاق الوطنـــي إلصالح منظومة العدالة 
عـــزز حمايـــة األطفـــال األحداث في نـــزاع مع 

القانـــون أو ضحايا الجريمـــة أو الموجودين 
فـــي وضعيـــة صعبة، فيما نص على تســـهيل 
ولوج القانون والعدالة، عبر ”تحسين ظروف 
اســـتقبال المواطنين ودعم دور خاليا التكفل 

بالنساء واألطفال“.
وأكد محمد الصبار، األمين العام للمجلس 
الحمايـــة  أن  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنـــي 
الدســـتورية لألطفال تشـــكل حلقـــة هامة في 
مسلســـل تعزيز المنظومـــة الوطنية للحماية 

القانونية للطفل. 
وكشـــف محمد الصبار عما اعتبره اتساع 
رقعة االعتداء على شـــريحة األطفال من حيث 
الكيـــف والكـــم، مشـــيرا إلى ”عدم المســـاواة 
بين أطفـــال المدن والقـــرى“، واعتبر الصبار 
أن ”تدني المؤشـــرات االقتصادية في التعليم 
والصحـــة وولوج المـــاء الصالح للشـــراب“، 
يســـتدعي تعزيـــز منظومـــة لحمايـــة األطفال 
وضمـــان الدخـــول إلى حقوقهـــم، خاصة عبر 
آليـــة البرتوكـــول االختياري الثالـــث والعمل 
على مالءمته مع التشـــريعات الوطنية، بهدف 

”تحقيق المصالحة الكبرى للطفل“.
وأكـــدت ريجينـــا دو دومينيســـي، ممثلة 
الطفولـــة  لرعايـــة  المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة 
(اليونيســـيف) أهمية مصادقـــة المغرب على 
لالتفاقيـــة  الثالـــث  االختيـــاري  البرتوكـــول 
األمميـــة، مؤكدة أن اليونيســـيف ســـتواصل 
شـــراكتها مع وزارة العدل والحريات من أجل 
المضي قدما في الورش الكبيرة التي باشرتها 

والمتعلقة بقضاء األحداث.
ممثل لجنة األمـــم المتحدة لحقوق الطفل، 
حاتم قطران أكد أن عزم المملكة التوقيع على 
البرتوكول االختياري الثالث لالتفاقية الدولية 
لحقوق الطفل، يمثل خطوة جديدة من شأنها 
أن تضـــع المغرب في صدارة الدول المصادقة 
على هذا البرتوكـــول االختياري، والتي بلغت 

إلى حدود اليوم 14 دولة. 
وحسب حاتم قطران، فإن المنظمة األممية 
عبرت عـــن تقديرها لإلصالحات التشـــريعية 
التي اتخذها المغرب خالل الفترة التي قدمت 
ألجلهـــا الربـــاط تقريرهـــا الخـــاص بتطبيق 
اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل وإدماجها 
في النظام القانوني المحلي، مبرزا أن الفائدة 

من تقديم هذا اإلجراء الذي تضمنه البرتوكول 
تكمن في تعزيز تنفيذ حقوق الطفل.

وأشادت وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
والتنمية االجتماعية، بسيمة حقاوي، بالعمل 
المشـــترك بين المرصد الوطني لحقوق الطفل 
والحكومـــة، الذي يشـــكل ”ممارســـة وإبداعا 
مغربيين بامتيـــاز“، ســـيعطيان دفعة جديدة 
إلشـــعاع تجربـــة المغـــرب في مجـــال حقوق 
الطفل، حســـب الوزيرة التـــي أضافت أن هذا 
يدفع إلى رفع التحديات ووضع آليات لتنمية 
اليقظة المجتمعية لمحاربة كل أشكال العنف 
واالســـتغالل ضد األطفال، وبلورة جيل جديد 
من الخدمـــات في مجاالت اإلشـــعار والتبليغ 
واالستماع وإعادة اإلدماج لكل األطفال، خاصة 
ضحايـــا كافـــة أشـــكال العنف واالســـتغالل، 

والذين يعيشون أوضاعا هشة.
وقالت بســـيمة حقـــاوي إن هذا المســـار 
تأكـــدت نجاعتـــه بعد شـــهادة خبـــراء لجنة 
حقـــوق الطفل األممية، فـــي اجتماعها األخير 
في جنيف، حين تم فحـــص التقارير الوطنية 

المتعلقـــة بتنفيـــذ اتفاقيـــات حقـــوق الطفل 
وبروتوكوالتها االختيارية التي صادق عليها 

المغرب.
وأشـــارت الوزيرة إلى مبـــادرات حكومية 
في هذا الســـياق، من قبيل المناظرة الوطنية 
األولـــى حول ”مشـــروع السياســـة العمومية 
المندمج لحماية الطفولة“، ومصادقة الحكومة 
على مشـــروع مرســـوم خاص بإحـــداث لجنة 
وزاريـــة لتتبع تنفيذ السياســـات في المجال، 
مع إعداد مشروعي قانونين يهمان ”المجلس 
و“هيئـــة  والطفولـــة“  لألســـرة  االستشـــاري 

المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز“.
وعبر رئيـــس جمعية هيئـــات المحامين، 
حســـن وهبي، عـــن اعتزاز جمعيتـــه باألعمال 
الجليلـــة التي تقوم بهـــا األميرة لال مريم، من 
خالل المرصـــد الوطني لحقوق الطفل، لفائدة 
األطفال في كافـــة أنحاء المغرب، في حين أكد 
جمال كنوني رئيس قسم البحث الوطني حول 
التشـــغيل بالمندوبية الســـامية أنه من خالل 
البحوث التي تنجزها المندوبية منذ سنوات 

حـــول التشـــغيل، والتي تأخذ بعيـــن االعتبار 
جمـــع معلومـــات حول تطـــور هـــذه الظاهرة 
والمميزات الديموغرافية والمجالية والوسط 
العائلـــي لألطفـــال الذين يشـــتغلون، تضطلع 
المندوبية بدور مهم في اإلســـهام في الجهود 

النبيلة الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة.
ولفت جمال كنوني، إلى أن ظاهرة تشغيل 
األطفـــال بالمغرب عرفت تراجعـــا مهما جدا، 
نتيجـــة المجهـــودات التي يقـــوم بها مختلف 
ومنظمـــات  الحكومـــة،  ومنهـــم  الفاعلـــون، 
المجتمع المدني المهتمة بالطفولة، فضال عن 

المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

[ الحماية الدستورية تعزز المنظومة الوطنية إلقرار حقوق الطفل [ العمل على إعادة إدماج ضحايا  العنف واالستغالل
انطلقــــــت يوم األحد 25 يناير اجلاري بالرباط، العاصمة املغربية، فعاليات ملتقى ”من أجل 
تعزيز آليات حماية الطفل“، وذلك مبناسبة مرور ربع قرن على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق 
الطفل، حتت رعاية امللك محمد الســــــادس. وقد ترأســــــت اللقاء األميرة لال مرمي، شــــــقيقة 
العاهل املغربي، ورئيســــــة املرصد الوطني حلقوق الطفل. وجدير بالذكر أن املغرب صادق 
على البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل اخلاص بإجراء تقدمي البالغات. 

موضة

} مزجت مجموعـــة جورجيو أرماني 
لخريـــف 2015 التـــي عرضهـــا مؤخرا، 
بين اللمسات الشرقية والغربّية، حيث 
برزت فـــي إطالالت غلبت عليها قّصات 
البدالت العسكرّية من جهة، والقّصات 
الشـــرقية من جهة أخـــرى، خاصة في 
تصميمها  استوحت  التي  البنطلونات 

من السروال العربي.
اختـــار المصمـــم جورجيو أرماني 
”قّصـــة حب“ عنوانـــا لمجموعته، التي 
أرادها أن تختصر قّصة حّبه مع األزياء 
الرجالّيـــة التي اســـتمرت علـــى مدى 
أربعة عقـــود، كما أنها قّصة حّب 
مع مدينة ميالنو التي استعار 
من ألوانهـــا تدّرجات أزيائه: 
بّنـــي  األرضّيـــات،  رمـــادي 

الجدران وأخضر األشجار.
وكان الحاضر األكبر 
المجموعة  هـــذه  فـــي 
قمـــاش المخمـــل، وقد 
بنطلونات  شكل  اتخذ 
وبـــدالت أنيقـــة، كمـــا 
حضر الفرو على شكل 
جاكيتـــات ومشـــالح، 
واتخـــذ الجلد شـــكل 
وســـترات  بنطلونات 
باإلضافة  ”كاجوال“، 
الجوخ  قماش  إلى 
بالمربعات  المطّبع 
عّشـــاق  إلرضـــاء 
الكالســـيكّية في أزياء 

الرجال.
كما برزت اإلكسسوارات 
من  علـــى شـــكل ”فـــوالرات“ 
الجـــوخ تـــّم ربطهـــا بطريقة 
مبتكـــرة، وقفازات مـــن الجلد 
داكنـــة  بألـــوان  الصـــوف  أو 
باإلضافة  والبنـــي،  كالرمـــادي 

إلى قبعات من الجلد األسود.

أزياء تمزج بين أناقة الغرب 

وأصالة الشرق

أربعة عقـــود، كم
مع مدينة ميال
من ألوانهـــا
األر رمـــادي 

و

الجدران وأخ
وكان
ه فـــي 
قمـــاش
اتخذ
وبـــدال
حضر
جاكيت
واتخ
بنطلو
”كاج
إلى
الم
إل
الكالس

الرجال.
كما برزت
علـــى شـــكل
الجـــوخ تـــّم
مبتكـــرة، وقف
الصـــوف أو 
وال كالرمـــادي 
إلى قبعات من

املـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي إلصـــالح 

حماية  عــزز  العدالة  منظومة 

مع  نزاع  في  األحــداث  األطفال 

القانون أو ضحايا الجريمة

◄

تنمية اليقظة المجتمعية لمحاربة كل أشكال العنف واالستغالل ضد األطفال في المغرب

األزواج ال يشعرون بالحنان مثل زوجاتهم
} كانبرا (أســتراليا) - أكدت دراســـة أسترالية 
أن الرجال ال يشـــعرون بالحنان مثل النســـاء، 
وال يشـــعرون بألم شـــريكات حياتهم. وأجرى 
الباحثـــون مقابالت مع 20000 رجل وإمرأة من 
أســـتراليا وطلب منهم التحدث عن الصدمات 
السلبية في حياتهم، مثل وفاة أحد األصدقاء، 

وفقدان وظيفة، أو إصابتهم بالمرض. 
وتوصلت الدراســـة إلى أن النســـاء أفضل 
بكثير على مســـتوى العاطفة مقارنة بالرجال، 
حيث أن النســـاء يتفاعلن مع صدمة شركائهن 
بحوالـــي 24 بالمئـــة كما لو أن هـــذه الصدمة 

حدثت لهن، مقابل 7 بالمئة للرجال. 
وأظهر القائمون على الدراســـة أن الرجال 
ليسوا بال عواطف، ولكنهم يتأثرون أقل بكثير 
مقارنة بما حدث لشريكاتهم، وفسر الباحثون 

هذا الخلل بأنه ناتج عن التنشئة. 
وأوضـــح فـــرود جيـــرز مؤلف الدراســـة، 
أن الرجال ليســـوا عديمـــي العواطف، لكنهم 
ُيظهـــرون تلـــك العواطف عندمـــا يتعلق األمر 

بأنفسهم وليس بشريكاتهم.
وفنـــدت هـــذه الدراســـة نتائـــج دراســـة 
بريطانية سابقة كشـــفت أن الرجال يتساوون 
فـــي الحنـــان مع النســـاء لكنهم يعّبـــرون عن 

مشاعرهم بطرق مختلفة.  
وبينـــت الدراســـة أن األزواج والزوجـــات 

متساوون في الرومانسية.  

وتوصلـــت الدراســـة إلـــى أن الزوجـــات 
”يبـــدون أنهن يظهـــرن الحب عبـــر الميل إلى 
الجـــو العاطفي فـــي العالقـــات الزوجية، في 
حين يبـــدو أن األزواج يخلقون بيئة تجعلهم 

نشيطين وشريكاتهم“.

وأوضـــح الباحثـــون أنه ”علـــى عكس ما 
هو شـــائع بأن النســـاء يملن أكثر إلى إظهار 
الحـــب عبر الحنـــان، فاألزواج كمـــا الزوجات 
أيضا يعبرون عن حّبهم عبر الســـلوك الدافئ 

والحميم“.

الرجال ليسوا بال عواطف ولكنهم يتأثرون أقل بكثير مقارنة بشريكاتهم

المغرب يكثف الجهود العداد مدونة حقوق الطفل تراعي خصوصية تكوينه

تضفـــي تســـريحة الكعكـــة العشـــوائية الكثيـــر مـــن األنوثـــة 

والنعومـــة علـــى إطاللة املرأة، كمـــا يمكنها أن تكـــون مالئمة 

لكافة األوقات واألماكن، في العمل والجامعة والتسوق.

تعتبر أحواض املطابخ املصنوعة من الســـتانلس ســـتيل من 

أفضل أنواع األحواض، وينصح باالبتعاد عن شـــراء الحوض ذي 

اللمعة، حيث يصعب الحفاظ عليه نظيفا والمعا.

العطـــور املصنوعـــة من مزيج مـــن روائح األزهار، مثل زهر البنفســـج 

والليمون والياسمني والورد والقرنفل والريحان، تساعد على الشعور 

بالراحة واالسترخاء واالنتعاش والطاقة بعد التمارين الرياضية.

مصطفى الرميد:

أولويات وزارة العدل 

والحريات قائمة على 

النهوض بحقوق الطفل
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◄ أعلن االحتاد اآلسيوي اختيار 
احلكم اإليراني علي رضا لقيادة 

نهائي كأس أمم آسيا ٢٠١٥ املقامة 
في أستراليا بني منتخبي كوريا 

اجلنوبية وأستراليا، والذي سيقام 
على ملعب سيدني يوم السبت.

◄ يشعر إيفان فرانيتش الظهير 
األمين ألستراليا بتفاؤل جتاه 

فرص حلاقه بنهائي كأس آسيا 
لكرة القدم أمام كوريا اجلنوبية 

يوم السبت رغم إصابته في الفخذ 
خالل مباراة الدور قبل النهائي.

◄ رفض مدرب حراس مرمى 
املنتخب الوطني العراقي عماد 
هاشم حتميل احلارس الدولي 

جالل حسن مسؤولية األهداف التي 
هزت شباك أسود الرافدين خالل 

مواجهة كوريا اجلنوبية في مباراة 
الدور قبل النهائي.

◄ شدد قائد كوريا اجلنوبية كي 

سونغ-يوينغ على أن منتخب بالده 
قوي مبا فيه الكفاية لكي يتوج 

بلقب كأس آسيا ٢٠١٥ على حساب 
أستراليا املضيفة عندما يتواجه 

الطرفان في املباراة النهائية.

◄ أكد قائد املنتخب السعودي، 
سعود كريري، أن األخضر عاش 

فترة تقلبات كبيرة بعد نهاية كأس 
اخلليج، وتعدد املدربني تسبب 
في املستوى الهزيل للمنتخب 

السعودي في البطولة اآلسيوية.

◄ وجه املتحدث الرسمي لألخضر 
السعودي عدنان املعيبد سهام 

انتقاده إلى حارس املرمى السابق 
محمد الدعيع حول التصريحات 
اإلذاعية التي خرجت على لسانه 

والذي قال فيها إنه كانت هناك 
تدخالت سابقة في عمل املدرب.

عيون الكنغر على لقب كأس آسيا 2015
[ تواجد أستراليا في النهائي يتجاوز األهمية التقليدية [ شتيليكه يتوقع منتخبا أستراليا مختلفا تماما

} كانبــرا - يعطـــي تأهل منتخب أســـتراليا 
إلى نهائي كأس آســـيا 2015 على أرضها وبني 
جماهيرها ”الكنغر“، فرصـــة اخلروج من ظل 
رياضـــات أخرى حتظـــى بأهمية أكبـــر بكثير 
مـــن كرة القدم التي تصـــارع ”داون اندر“ لكي 
حتظى باهتمام شعبي مماثل لذلك الذي تناله 
في الدول اآلســـيوية أو في أوروبـــا وأفريقيا 

وأميركا اجلنوبية. 
لعبة هامشـــية في أستراليا  ال تزال ”ســـوكر“ 
إذا ما متـــت مقارنتها بالرغبـــي أو الكريكيت 
إلى  وحتى كرة السلة، ووصول ”سوكيروس“ 
نهائي كأس آســـيا للمرة الثانية على التوالي 
في ثالث مشـــاركة له منذ انضمامه إلى عائلة 
االحتاد اآلسيوي عام 2006، سيزيد من شعبية 
هذه اللعبة التي قدمت للعالم العبني كبارا مثل 
تيم كايهـــل ومارك فيدوكا وهاري كيويل الذي 

أختير أفضل العب في تاريخ بالده.

”لقـــد وصلنا إلـــى دور األربعـــة قبل أربعة 
أعـــوام أيضـــا وهذا أمـــر رائع بالنســـبة إلى 
اجني  بلدنا“، هذا ما قاله مدرب ”سوكيروس“ 
بوستيكوغلو بعد الفوز على اإلمارات في الدور 
نصف النهائي، مضيفا: ”نحن متواجدون في 
آسيا (االحتاد اآلسيوي واملسابقات اآلسيوية) 
منذ فتـــرة، لكننا لم نفز بأي شـــيء حتى اآلن 
وهـــذا األمر (بلـــوغ النهائـــي) مينحنا فرصة 
حتقيق شـــيء ما“، وواصل قائال: ”سنخوض 
مباراة نهائية أمام مدرجات ممتلئة في بطولة 
قد ال نســـتضيفها مجددا، لهذا الســـبب أعتقد 
أن ما حتقق أمر هام للغاية بالنسبة إلينا، أمر 
رائع بالنســـبة إلى اللعبة عندنـــا. أعتقد أنها 
(كرة القدم في أستراليا) ستتلقى صفعة قوية 

لو لم نصل إلى النهائي“.

أهمية بالغة

يكتســـي إجناز بلوغ املباراة النهائية على 
األراضـــي األســـترالية أهمية كبرى بالنســـبة 
إلى بوســـتيكوغلو الذي بدا مهتما مبا ”تفكر“ 

فيـــه الرياضات األخرى في كـــرة القدم بقوله: 
”أعتقـــد أن الفـــرق الرياضيـــة في أســـتراليا 
تريدنـــا أن نكون ”عدائيني“، اســـتباقيني وأن 
نهاجم منافســـينا. أعتقد أننا قمنا بهذا األمر 
في هـــذه البطولة“. إن احلديث عن أهمية فوز 
أســـتراليا باللقـــب على أرضهـــا كان هاجس 
”املوالـــني“ لرياضة الـ“ســـوكر“ في هـــذا البلد 
املهـــووس بالرغبي ببطولتيهـــا ”اي اف ال“، 
أي دوري أســـتراليا لكرة القدم الذي تابعه من 
املالعـــب 137، 975، 6 مليـــون متفرجا ومبعدل 
33696 متفرجا في املباراة الواحدة خالل العام 
املاضـــي، مقابل 206، 887، 1 في موســـم 2013-
2014 من الدوري األسترالي أي ليغ لكرة القدم، 
و“ان اي ال“، الرابطـــة الوطنيـــة لكـــرة القدم، 

والكريكيت.
ويدرك بوســـتيكوغلو أهمية إجناز الفوز 
باللقب القاري للمـــرة األولى وأمام اجلماهير 
األســـترالية ”التي حتب متابعة هـــذا الفريق 
حســـب شـــعوري العام، وهذا أمر رائع، ألننا 
ال نريـــد أن نحقـــق النجاح وحســـب، بل نريد 
أيضـــا أن يتواصـــل منو هذه اللعبـــة في هذا 
البلد، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هو أن نكون 
مقنعني بالنسبة إلى الناس الذين يدخلون من 

األبواب“، أي إلى املالعب. 
”ســـوكيروس“  مـــدرب  أن  املؤكـــد  ومـــن 
يعـــول على احلضور اجلماهيـــري الغفير في 
”ســـتاديوم أســـتراليا“ يوم الســـبت من أجل 
تخطـــي عقبـــة كوريـــا اجلنوبية فـــي املباراة 
النهائيـــة، حيث قـــال: ”نأمل أن تكـــون األمة 
بأكملهـــا خلفنا في األيـــام القليلة املقبلة ألننا 

سنكون بجاجة إلى ذلك“.

لقاء مختلف

توقع مدرب منتخب كوريا اجلنوبية أولي 
شـــتيليكه مواجهة منتخب أســـترالي مختلف 
متاما فـــي نهائي كأس آســـيا 2015 عن اللقاء 
الذي جمـــع الطرفني في الـــدور األول. وجنح 
املنتخب الكـــوري اجلنوبي في بلـــوغ نهائي 
كأس آســـيا للمرة األولى منذ 1988 والسادسة 
فـــي تاريخه بفـــوزه علـــى العراق فـــي الدور 
نصـــف النهائي الـــذي انتهى عنده مشـــواره 
فـــي النســـختني األخيرتني وثالث مـــرات في 
مشـــاركاته األربع األخيرة قبـــل الوصول إلى 

أستراليا. 
ويأمـــل ”محاربو تايغوك“ في فك صيامهم 
الطويل عـــن اللقب الذي توجـــوا به آخر مرة 

قبل 55 عامـــا وحتديدا منذ 1960 حني أحرزوه 
للمـــرة الثانية على التوالي في أول نســـختني 

من البطولة القارية. 
اجلنوبي  الكـــوري  املنتخب  وســـيخوض 
املباراة النهائية للمرة السادســـة في تاريخه، 
إذ أنـــه، وبعد أن توج بأول نســـختني، ســـقط 
في املتر األخير في ثالث مناســـبات عام 1972 
باخلســـارة أمام إيـــران بعد التمديـــد، ثم عام 
1980 حني ســـقط أمام الكويت 0-3 رغم أنه فاز 
على األخيرة فـــي دور املجموعـــات بالنتيجة 
ذاتها، وصـــوال إلى 1988 حني مني بخســـارة 
مؤملة جاءت بركالت الترجيح أمام الســـعودية 
بعـــد حملة ناجحـــة دون هزميـــة انطالقا من 

التصفيات ووصوال إلى مباراة اللقب.
ومـــن املؤكـــد أن الكوريـــني يتمنـــون عدم 
تكرار ســـيناريو 1980 ألنه ســـبق وفازوا على 
أســـتراليا في اجلولة األخيرة من الدور األول 
1-0، وهو ما سمح لهم بإزاحتها عن الصدارة، 
و1988 ألنهم فازوا في النسخة احلالية بجميع 
مبارياتهم اخلمس دون أن تهتز شـــباكهم بأي 

هدف. 

وتوقع شـــتيليكه بطبيعـــة احلال أن تكون 
املبـــاراة النهائيـــة مختلفـــة متامـــا عـــن لقاء 
الدور األول الذي شـــهد غيـــاب عدد من العبي 
”ســـوكيروس“ عن التشـــكيلة األساسية سواء  
بســـبب اإلصابة مثل القائد ميلـــي يديناك أو 
بقرار من املدرب اجني بوســـتيكوغلو مثل تيم 

كاهيل وروبي كروز وماثيو ليكي.
”يدينـــاك كان مصابـــا، ليكي علـــى مقاعد 
االحتياط، كايهل علـــى مقاعد االحتياط، كروز 
علـــى مقاعـــد االحتيـــاط، وبالتالـــي نحن لن 
نواجه املنتخب االســـترالي ذاته“، هذا ما قاله 
شتيليكه، مضيفا: ”ونحن علينا أن نعمل لكي 

نكـــون املنتخب الكوري ذاتـــه“ الذي متكن من 
إســـقاط أصحاب الضيافة في اجلولة الثالثة 

واألخيرة من منافسات املجموعة األولى.
وتابع: ”هذا هو هدفنا. أما بالنســـبة إلى 
الباقـــي، فعلينـــا التعامل مع كل مـــا يواجهنا 
وأن نقدم كل مـــا لدينا. نحن نتمتع بالواقعية 
الكافيـــة لكـــي نفهم أننـــا لم نواجـــه املنتخب 
األســـترالي بأفضل إمكانياته خـــالل املباراة 
األولى“. وستكون مواجهة السبت الثالثة بني 
الطرفني في النهائيات القارية بعد أن جمعهما 
الدور األول من نسخة 2011 في قطر حني تعادال 
1-1 وتصدرت حينها أستراليا بفارق األهداف 
عن كوريا اجلنوبية التي انتهى مشوارها في 
نصف النهائي بعدما خرجت على يد اليابان، 
فيما وصل ”ســـوكيروس“ إلى النهائي وخسر 
بهدف سجله  أيضا أمام ”الساموراي األزرق“ 

تاداناري لي.
ويعول الكوريون اجلنوبيون على الفلسفة 
الكروية األملانية بقيادة أولي شـــتيليكه الذي 
جنح في قيادة الفريق إلى املباراة النهائية من 

خالل الفوز بجميع مبارياته اخلمس.

أحـــالم  انتهـــت   - (أســتراليا)  ســيدني   {
املنتخبـــات العربية بالفوز بكأس أمم أســـيا، 
وذلـــك بعد خـــروج اإلمارات والعـــراق بنفس 
النتيجة أمام أستراليا وكوريا اجلنوبية على 

الترتيب بهدفني نظيفني. 
ولـــم يحقق العـــرب أي انتصـــار في وقت 
اللعب باســـتثناء فوز الســـعودية على كوريا 
الشـــمالية 4-1، في حني جاء انتصار اإلمارات 
علـــى اليابـــان والعـــراق على إيـــران بركالت 
الترجيح. وســـجل العرب حتـــى اآلن 31 هدفا، 
أي مبعـــدل 3.44 أهـــداف للفريـــق الواحد، في 
حـــني تلقـــت شـــباكهم 55 هدفا مبعـــدل 6.11 
أهداف للفريق الواحـــد. ألول مرة في التاريخ 
يصـــل منتخبان عربيـــان إلى نصـــف نهائي 
أمم آســـيا، ثم ال يتأهل أي منهمـــا أو كليهما 

للمباراة النهائية. 
ويعتبـــر حمزة الـــدردور ثاني العب عربي 
يســـجل ســـوبر هاتريك في كأس أمم آســـيا، 
وذلـــك عندما قاد األردن إلى الفوز بنتيجة 1-5 
على فلســـطني، وذلك بعد البحريني إسماعيل 
عبداللطيـــف الذي ســـجل 4 أهـــداف في الهند 
فـــي بطولـــة 2011. كما حقـــق العراقي يونس 
محمود والســـعودي ســـعود كريري والقطري 
بالل محمد حضورا قياسيا في هذه البطولة، 
فقد باتوا ضمن 11 العبا في التاريخ شـــاركوا 
فـــي البطولـــة 4 مرات، علمـــا أن أول من حقق 
هذا اإلجنـــاز كان اإلماراتي عدنـــان الطلياني 

عام 1996.
في حال ســـجل يونس محمـــود في مرمى 
اإلمـــارات، ســـيصبح ثالث أفضـــل هداف في 
تاريـــخ البطولـــة، حيـــث ميلك فـــي رصيده 8 
أهداف، والثالث هو الياباني تاكاهار بتســـعة 
أهداف، في حني أن الهداف التاريخي للبطولة 

هو علي دائي صاحب الـ 14 هدفا. 
مـــن ناحيـــة أخرى أصبـــح العـــرب عقدة 
رسمية للمنتخب الياباني، مع إخراج اإلمارات 
لـــه في 2015، فمنـــذ فوزها بلقـــب 1992، باتت 

اليابـــان إما تخـــرج على يد العـــرب أو تفوز 
بالبطولة، فقد ســـبق للسعودية إخراجها عام 
2007 والكويت عام 1996، في حني فازت باللقب 

في كل املناسبات األخرى منذ ذلك احلني.
ثم خسر املنتخب األردني صفة أقوى فريق 
دفاعيـــا في تاريـــخ البطولة مـــن حيث معدل 
األهداف في شباكه، وتراجع إلى املركز الثالث 
مبعـــدل 0.82 هـــدف فـــي املباراة عبـــر تاريخ 
مشاركاته الثالث، في حني أصبح األستراليون 
األقـــوى في هذه الناحية مبعدل 0.60 هدف في 

املباراة متقدمني على اإليرانيني الذين حافظوا 
علـــى املركـــز الثاني مبعـــدل 0.69 هـــدف في 
املباراة. وســـيتأثر العرب فـــي تصفيات كأس 
العالم، بســـبب نتائجهم السلبية في البطولة، 
فقد بات مـــن املتوقع تراجـــع تصنيف بعض 
املنتخبـــات مما يفـــرز لها مجموعـــات صعبة 
مبكرا. وخاض العرب البطولة بأربعة مدربني 
محليني مع كل من اإلمارات والعراق وفلسطني 
والبحرين، في حني قاد 5 مدربني غير محليني 

املنتخبات الباقية.

أستراليا تبحث عن المجد اآلسيوي

يونس محمود يأمل دخول تاريخ آسيا

ــــــة أو العاملية في لعبة كرة  يعتبر وصــــــول منتخب وطني إلى نهائي إحدى البطوالت القاري
القدم املتعارف عليها عامليا، إجنازا وطنيا هاما، لكن في أستراليا هذا األمر يتجاوز حدود 

اللعبة في حد ذاتها.

أهمية  ــــدرك  ي بــوســتــيــكــوغــلــو 

للمرة  القاري  باللقب  الفوز  إنجاز 

األولى وأمام الجماهير األسترالية 

العاشقة لهذا الفريق

◄

فك  فــي  تــأمــل  الجنوبية  كــوريــا 

صيامها الطويل عن اللقب الذي 

عاما  قبل 55  مرة  به آلخر  توجت 

وتحديدا منذ 1960

◄

يصل  الـــتـــاريـــخ  فـــي  مــــرة  ألول 

منتخبان عربيان إلى نصف نهائي 

أمم آسيا، ثم ال يتأهل أي منهما 

أو كليهما للنهائي

◄

مالعب آسيا 2015

رياضة

تصريحات

الخ

 أرقام عربية في سجل كأس آسيا

كأس آسيا 2015
من 9 إلى 31 يناير 2015

} ســيدني (أســتراليا) - أعطـــى الرهان على 
عامـــل االســـتقرار إن كان فـــي التشـــكيلة أو 
اجلهـــاز الفني الــــذي يقوده علـــي منذ 2012، 
ثمـــاره بالفعـــل فـــي نهائيات كأس آســـيا مع 
حتقيـق الهـدف األساسي ببلـوغ الدور نصـف 
النهائـي. وســـيكبر احللـــم اإلماراتي بوجود 
العناصـــر املميزة، مثل عمر عبدالرحمن وعلي 
مبخوت، وســـتكون نهائيات مونديال روسيا 
2018 الهدف املقبل، على أمل تكرار ســـيناريو 
1990 والسير على خطى عدنان الطلياني وفهد 

خميس ورفاقهما. 
وفي ظـــل وجود عامـــل االســـتقرار وبقاء 
علـــي على رأس اجلهـــاز الفني قد يتحقق هذا 
احللـــم الذي ســـيكون هدفا أساســـيا لالحتاد 
اإلماراتـــي الذي وضع، ومنذ أن اســـتثمر في 
اجليل احلالـــي، اســـتراتيجية واعدة كان من 
أبـــرز أهدافها احتـــالل املركـــز األول خليجيا 
والتواجد بني األربعة الكبار في آسيا والتأهل 

إلى كأس العالم 2018 في روسيا.
”نحن نحضر هذا الفريق منذ 9 أعوام وكما 
قلت منذ عامني عندما استلمت املهمة، ما أريده 
هو الوصول إلى الدور نصف النهائي“، هذا ما 
جدده املدرب اإلماراتي بالقول، لكن بعد تخطي 
”الســـاموراي األزرق“ أصبـــح الهـــدف أكبـــر، 
حسب ما أكد علي إثر اخلسارة أمام أستراليا. 
ورأى املدرب اإلماراتي أن العبيه الشـــبان 
كسبوا خبرة كبيرة جراء اللعب أمام منافسني 
أقوياء مثل إيران واليابان وأستراليا، مضيفا: 
”لكـــن يجـــب علينـــا التركيـــز فـــي اللحظـــات 
احلاسمة، خاصة في أول 15 دقيقة من املباراة 
وفـــي نهايـــة الشـــوط األول وبداية الشـــوط 
الثاني، لكننـــا فقدنا التركيز في أول 15 دقيقة 

وتلقينا هدفني“.
وتابـــع: ”ذهبنا إلـــى أســـتراليا مع هدف 
الوصول إلى الدور نصف النهائي وقد جنحنا 
فـــي حتقيقه، لكـــن ذلك لم يكن حلمنـــا األكبر، 

حلمنا األكبر كان الفوز باللقب“. 
وســـيحاول مهـــدي علـــي إنهـــاء البطولة 
بطريقـــة إيجابيـــة مـــن خالل احلصـــول على 

جائزة الترضية على حساب العراق.

مهدي علي: نحن نجهز 

هذا الفريق منذ 9 أعوام

«أنا فخور جدا بالالعبني والجهاز الفني وكل من ســـاندنا من البداية، 

على مدار 14 شهرا سارت األمور بشكل رائع، واآلن سينصب التركيز 

على واحدة من أهم املباريات في التاريخ الكروي األسترالي». 

تيم كاهيل
 جنم منتخب أستراليا

«مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع مع املنتخب اإلماراتي الشقيق 

علـــى قدر كبير من األهمية ألن صاحب املركز الثالث ســـيحصل على 

مميزات تفاضلية مهمة في تصفيات كأس العالم في روسيا». 

نزار أشرف 
املستشار الفني للمنتخب العراقي



} مونغومــو (غينيــا االســتوائية) - أكد أفرام 
غرانـــت أن قبولـــه تدريب غانا قبـــل نهائيات 
كأس األمم األفريقيـــة لكرة القـــدم كان مبثابة 
مغامـــرة كبيرة إال أنه بعد شـــهر مـــع العبيه 

اجلدد اعتاد األمر. 
وتأهـــل فريق املدرب الســـابق لتشيلســـي 
إلـــى دور الثمانية في غينيا االســـتوائية بعد 
انتفاضـــة قويـــة انتهـــت بفوزه علـــى جنوب 
أفريقيا في آخر مبارياته بدور املجموعات في 
مونغومو، حيـــث أجرى تغييرين في منتصف 
الشـــوط الثاني تبعهمـــا هدفني فـــي الدقائق 

العشر األخيرة. 
وقـــال غرانت بعد الفـــوز 2-1 على جنوب 
أفريقيا والذي ضمـــن لغانا صدارة املجموعة 
الثالثة وخـــوض دور الثمانية في ماالبو يوم 
األحد القادم: ”التعلم كل يوم مع فريقي لم يكن 
ســـهال لكني أعتقد أنني أعـــرف ما يكفي اآلن 

عنهم جميعا“. 
وأضاف ”كأس األمم ليست جديدة بالنسبة 
إلي. أشاهدها طيلة حياتي. بالتأكيد الوجود 
هنـــا أمر مختلف قليال عما كنت أفعله من قبل 

لكني قمت بالكثير من البحث واالستعداد“. 
وتابع ”أقمنا معسكرا تدريبيا جيدا وكانت 
لدي فرصة رؤية كيـــف يكون رد فعل الالعبني 
بعد اخلســـارة وبعد الفوز. ميكنكم رؤية كيف 

تعاملوا مع خسارة املباراة األولى“.
ووقـــع غرانـــت حتـــت ضغط مباشـــر من 
وســـائل اإلعالم بعدمـــا أهدرت غانـــا تقدمها 
لتخســـر 1-2 فـــي اللحظـــات األخيـــرة أمـــام 
الســـنغال في مباراتها االفتتاحية باملجموعة 
لكنها فازت علـــى اجلزائر وجنــــوب أفريقيـا 

لتضمن تأهلهـا. 
وجلأت غانا -التي متلك تاريخا طويال في 
البطولة- إلى غرانت مع تبقي شهر واحد على 
النهائيات بعد أن اســـتغرقت ثالثة أشـــهر في 
العثور على بديل لكويســـي أبيـــاه الذي أقيل 

بعد وقت قليل من كأس العالم 2014. 

وكان أمـــام غرانـــت شـــهر واحد لدراســـة 
الفريق قبل انطالق حتضيرات ما قبل انطالق 
البطولة فـــي أول أيام العـــام اجلديد في أكرا 
والذي تاله التدريب لفترة قصيرة في معسكر 
بأسبانيا. وأجرى غرانت تعديالت كثيرة على 
فريقه في أول ثـــالث مباريات له، لكن في لقاء 
أول األمس ســـيطرت غانا متاما على الشـــوط 
الثاني ضد جنـــوب أفريقيا لتتأهل إلى الدور 

الثمانية للمرة اخلامسة على التوالي. 
وقـــال غرانت ”املباراة كانت في أيدينا. أنا 
ســـعيد للغاية من أجل الالعبني.. أظهروا مرة 
أخرى مثلما فعلوا في املباراة السابقة روحهم 
القتاليـــة وتصميمهم. جنحنا فـــي التأهل من 

مجموعة املوت“.

وانتقـــد أفـــرام املنظمـــني فـــي كأس األمم 
األفريقية. وقال املدرب إن الفريق الذي خســـر 
2-1 أمام السنغال املاضي تدرب في أوياال بدال 
مـــن مونغومو حيث لعب ضـــد اجلزائر وضد 

جنوب أفريقيا. 
وقال غرانت "اضطررنا للســـير بالســـيارة 
لســـاعة بينمـــا متكنـــت اجلزائر مـــن التدرب 
بجوار الفندق.. لقد غيروا ملعب التدريب.. كل 
منا يحتاج للتدريب لســـاعة بعيدا عن امللعب 
قبـــل يوم من املبـــاراة. طلبنا تغييـــر ذلك ولم 

يستجيبوا."
كما أضاف "يؤســـفني القـــول إنكم بحاجة 
لرؤية حافلتنا. إنها حافلة تتحرك كالسفينة.. 
نحـــن الفريق الوحيد الـــذي خصصت له مثل 

هـــذه احلافلة.. الفرق األخرى حافالتها جيدة. 
لذا حني أقول كلمـــات جيدة عن التنظيم فإني 
أريـــد منكـــم أن تعرفوا عن األشـــياء األخرى". 
وقال غرانـــت الذي درب كذلك بارتيزان بلغراد 
ووست هام يونايتد، إنه لن يحضر املؤمترات 
الصحفية "حضرت إلى هنا بســـبب احترامي 

لكم. لكن هذا لن يحدث مرة أخرى".
وتابع عن الضغط الذي يتعرض له الفريق 
"ال أعتقـــد أن الضغـــط كلمة ســـلبية. بالطبع 
يضعك هذا حتت ضغط لكننا كنا حتت الضغط 
قبـــل كل املبارايـــات.. أقول لالعبـــني إن هناك 
نوعني من احلياة: أشـــخاص يجلســـون على 
الشـــاطيء بال ضغوط وأشـــخاص يحتاجون 

للعب كرة القدم وإجناز شيء ما". للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الجزائر تعود لدائرة المرشحين للفوز ببطولة أمم أفريقيا
[ غوركيف يحذر العبيه من الغرور واإلفراط في التفاؤل

صابر بليدي

} اجلزائــر - أفصحـــت ”مجموعـــة املوت“ في 
نهائيـــات كأس أفريقيـــا في طبعتهـــا الثالثني 
اجلاريـــة فـــي غينيا االســـتوائية، عـــن هوّية 
حاملي تأشـــيرتي املـــرور إلى الـــدور الثاني، 
ويتعلق األمر بالثنائي (غانا واجلزائر) اللتني 
فازتا علـــى كل من جنوب أفريقيا والســـنغال 
بهدفني لهدف وهدفني لصفر. وهو الفوز الذي 
جاء شاقا ومعقدا لرفاق أسامواه وبوقرة، لكنه 
احترم منطق الكـــرة، مبا أن للمنتخبني رصيد 
محترم في املنافســـات القاريـــة والعاملية، لكن 
تبقى القرعـــة أول من ظلم منتخبـــي (األوالد) 
و(أســـود التيرانغا)، بالنظر ملا أبدياه من كرة 

جميلة وأداء رفيع. 
رفع أشـــبال املـــدرب كريســـتيان غوركيف 
التحدي وردوا بقوة على منتقديهم، بتحقيقهم 
مساء الثالثاء مبدينة ماالبو، لفوز ثمني باألداء 
والنتيجـــة، أعادهـــم إلـــى ســـكة االنتصارات 
وافتكاك ورقة التأهل للدور الثاني، بعد الشـــك 
الذي دب إلى صفوفهم في أعقاب عدم توفيقهم 
أداء ضـــد جنوب أفريقيا، ونتيجة ضد منتخب 
”البالك ســـتارز“، األمر الـــذي فتح عليهم نيران 
االنتقـــادات والشـــائعات التـــي كادت تعصف 

مبحاربي الصحراء.
وصرح مدافع املنتخب اجلزائري ســـابقا، 
محمد شـــعيب لـ“العرب“، فـــي اتصال هاتفي، 
أن ”رفـــاق القائد مجيد بوقـــرة، دخلوا املقابلة 
بشـــكل مغاير متامـــا للمقابلة الســـابقة  ضد 
غانـــا، وفرضوا طريقـــة لعبهم علـــى املنتخب 
الســـنغالي، كما ســـاهمت ظروف املباراة، من 
تغييـــر مقـــر اإلقامة من مونغومـــو إلى ماالبو 
وامللعب وحتى الظروف املناخية، في مساعدة 

اخلضر على الفوز باألداء والنتيجة“.
وأضاف شـــعيب أن ”املجموعة كانت قوية 
وحديديـــة، وكل املنتخبات لعبـــت أوراقها إلى 
آخـــر اجلـــوالت، وكلهـــا يســـتهل التأهل ومن 
أقصي ال يعني أنه منتخب ضعيف، ألن املنطق 
الكروي احترم اخلبرة والرصيد، والقرعة هي 
التي أوقعـــت أربعة منتخبـــات أفريقية قوية، 

وكان مـــن الضـــروري أن يغـــادر اثنـــني منها 
املنافسة“.

مـــن جهـــة أخـــرى أكـــد مهاجـــم اخلضر 
واملولودية في حقبة الثمانينات، ناصر بويش 
فـــي اتصال هاتفي بعد اللقـــاء مع ”العرب“ أن 
”رفـــاق رياض محـــرز حققوا انتفاضـــة كروية 
أمام املنتخب السنغالي، بسبب الروح العالية 
والرغبة في رد االعتبار، بعد استفزازهم بسيل 
من االنتقادات والشائعات، في أعقاب دخولهم 
املرتبك في أجواء املنافســـة“. وتابع: ”التأهل 
في هذه املجموعة ليس سهال، ومغادرة جنوب 
أفريقيـــا والســـنغال للمنافســـة ال يعني أنهما 
منتخبـــان ضعيفـــان، وإمنـــا هذا هـــو منطق 
الكأس. وأعتقد أن املتوج بهذه الكأس سيكون 
من املجموعة الثالثة أو الرابعة، وبالنسبة إلى 
املنتخب اجلزائري فإن املباراة القادمة ستكون 
أكثر قـــوة وتعقيدا، عكس املقابلـــة التي تأتي 
بعدها، وبالتالي فإن املهم بالنســـبة إلى رفاق 
بوقرة هو حتقيق التأهل األحد القادم، وبعدها 

ميكن احلديث عن التتويج“.
وافتتـــح العب اليســـتر ســـيتي اإلنكليزي 
ريـــاض محـــرز، التســـجيل للخضـــر بعـــد 11 
دقيقة، إثر لعب مجيد بوقرة ركلة حرة من خط 
منتصف امللعب تقريبا لتصل إلى محرز، الذي 
كسر مصيدة التسلل ووجد نفسه وجها لوجه 

مع حارس السنغال ليضع الكرة في الشباك. 
وأضاف زميله في توتنهام اإلنكليزي أيضا 
نبيل بن طالب، الهدف الثاني قبل ثماني دقائق 
من النهاية بعد تبادل رائع للكرة بني إســـحاق 
بلفوضيل وسفيان فغولي الذي مرر لنب طالب 
على مشـــارف املنطقة سددها قوية في الشباك 

السنغالية.
وصـــرح بـــن طالب لوســـائل اإلعـــالم بعد 
املقابلة ”فزنا مببـــاراة هامة ولن نغتر بالفوز، 
وســـنواصل العمل بجدية من أجل الذهاب إلى 
أبعد مدى فـــي هذه املنافســـة، واملباراة كانت 
صعبة.. جنحنا في تقدمي مباراة كبيرة ونحن 
ســـعداء بالتأهـــل الذي يســـاعدنا على املضي 

قدما في حتقيق هدفنا“. 
وأبان بن طالب عن رغبة في تصدر هدافي 
الدورة بالقول: ”أمتنى أن أتصدر قائمة هدافي 
بطولة كأس أمم أفريقيـــا املقامة حاليا بغينيا 

االستوائية“.
أما املدرب الفرنســـي كريســـتيان غوركيف 
فقـــد صرح بدوره ”أحـــذر الالعبني من اإلفراط 
فـــي التفاؤل بعد الفوز على الســـنغال بهدفني 
مقابل ال شـــيء والتأهل إلـــى دور الثمانية من 

نهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا املقامـــة بغينيـــا 
االســـتوائية. وأضاف“ لســـنا أبطاال، املنافسة 
ال زالت طويلـــة وهي صعبة جدا، إنها تختلف 
كثيرا عن البطوالت فـــي أوروبا“. وعن أجواء 
املقابلة قال غوركيف ”إن املباراة أمام السنغال 
كانـــت صعبة لكـــن التنظيـــم الدفاعي للخضر 
ســـاعد الفريق على الفـــوز، وأن األداء لم يكن 
ســـيئا في املبـــاراة التي خســـرها أمـــام غانا 
بهـــدف، لكن اجلميع لم يحفظ ســـوى النتيجة 

النهائية“. 
وأشاد كريســـتيان غوركيف بالعبيه قائال: 
”كل الشـــكر لالعبـــني على هـــذا التأهـــل الذي 
حتقق بفضـــل عزميتهم وإصرارهـــم، وأعتقد 

أننا قدمنا مباراة كبيرة من كافة اجلوانب“.
صرح رئيـــس االحتاد محمـــد روراوة ”أنا 
سعيد بالفوز والتأهل إلى دور الثمانية، وهذا 

أحسن رد على املروجني لألكاذيب واإلشاعات“، 
في إشـــارة إلى األخبار التي حتدثت عن وجود 
خالفـــات بني بعض الالعبـــني واجلهاز الفني. 
وكان روراوة قـــد هنأ املنتخب التونســـي على 
بلوغه الـــدور الثاني من املنافســـة، متمنيا أن 
يلتقـــي املنتخبـــان اجلزائري والتونســـي في 

الدور النهائي للبطولة. 
ولإلشـــارة فـــإن العبـــي منتخـــب اجلزائر 
حصلوا على مكافأة مالية قدرها 50 ألف دوالر 
لـــكل منهم بعـــد التأهل إلـــى دور الثمانية من 
نهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا، بعـــد الفوز على 

السنغال بهدفني دون رد. 
ويطمـــح العبو اجلزائر للصعود إلى الدور 
نصف النهائي بهدف احلصـــول على مكافآت 
أخـــرى بحســـب االتفـــاق املبـــرم مـــع االحتاد 

اجلزائري قبل السفر إلى غينيا االستوائية.

الجزائر ترد بقوة على المشككين

غرانت يسير على الطريق الصحيح

غرانت يغامر مع النجوم السوداء

جنح منتخب اجلزائر في العبور إلى ربع نهائي كأس األمم األفريقية في نســــــختها الثالثني 
لكرة القدم املقامة في غينيا االســــــتوائية بفوزه على الســــــنغال 2-0 في ماالبو ضمن اجلولة 

الثالثة واألخيرة من منافسات املجموعة الثالثة.

◄ هنأ النجم المصري السابق 

محمد أبو تريكة، المنتخب 
الجزائري بعد التأهل المستحق إلى 
دور الثمانية لنهائيات كأس أفريقيا 

لألمم الجارية بغينيا االستوائية، 
وذلك بعد فوزه على السنغال.

◄ قال نبيل بن طالب العب 
المنتخب الجزائري لكرة القدم إنه 

يتمنى أن يتصدر قائمة هدافي 
بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة 

حاليا بغينيا االستوائية.

◄ هنأ الفرنسي سمير نصري 

العب مانشستر سيتي المنتخب 
الجزائري عقب تأهله لدور الثمانية 
من بطولة كأس أمم أفريقيا. ونشر 
نصري صورة للجماهير الجزائرية 

عبر حسابه الرسمي على موقع 
التواصل االجتماعي ”تويتر“.

◄ أشادت الصحف الجزائرية 
الصادرة أمس األربعاء بتأهل 
المنتخب الجزائري إلى دور 

الثمانية لكأس أفريقيا لألمم عقب 
تغلبه على السنغال في ثالث 

مباريات المجموعة الثالثة في 
الدور األول.

◄ حصل العبو منتخب الجزائر 

على مكافأة مالية قدرها 50 ألف 
دوالر لكل منهم بعد التأهل إلى 

دور الثمانية من نهائيات كأس أمم 
أفريقيا المقامة بغينيا االستوائية، 

بعد الفوز على السنغال.

◄ أعلن نادي هانوفر األلماني أن 
المهاجم العاجي ديدييه يا كونان 

عاد إلى صفوفه حتى نهاية الموسم 
بموجب عقد تضمن بندا يمكنه 

من التمديد وذلك بعد 6 أشهر 
على انتقاالته إلى نادي االتحاد 

السعودي.

مالعب أفريقية 2015

أشـــبال غوركيف رفعوا التحدي 

منتقديهـــم  علـــى  بقـــوة  وردوا 

لفـــوز ثمني أعادهم  بتحقيقهم 

إلى سكة االنتصارات

◄

غانا لجـــأت إلى غرانـــت مع تبقي 

شـــهر واحد على النهائيات بعد 

أن اســـتغرقت ثالثة أشـــهر في 

العثور على بديل ألبياه

◄
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◄ أختير رياض محرز العب املنتخب 
اجلزائري لكرة القدم كأفضل العب في 
املباراة التي تغلب فيها منتخب بالده 

على السنغال بهدفني مقابل ال شيء 
في ختام مباريات املجموعة الثالثة في 

نهائيات كأس أمم أفريقيا املقامة بغينيا 
االستوائية. وسجل محرز الهدف األول 
للمنتخب اجلزائري في الدقيقة 11 من 

املباراة، وسجل بن طالب الهدف الثاني 
ملنتخب بالده وتأهلت غانا واجلزائر إلى 
دور الثمانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 

على حساب السنغال وجنوب أفريقيا.

◄ بات الفرنسي آالن جيريس مدرب 
املنتخب السنغالي قريبا من الوصول إلى 

نهاية مشواره مع الفريق بعد اخلروج 
من الدور األول لكأس األمم األفريقية. 

وقال جيريس بعد إخفاق السنغال في 
التأهل لدور الثمانية: ”وصلنا إلى نهاية 

الطريق وانتهى عقدي مع الفريق“. 
وأضاف جيريس أنه كان وقع على عقد 
مع السنغال ملدة عامني بداية من يناير 

2013. وتابع ”هناك الكثير من التغييرات 
املتعلقة باملنتخب“. وتعرض جيريس 
(62 عاما) النتقادات من مسؤولني في 

االحتاد السنغالي بعد اخلروج املبكر من 
املسابقة.

◄ تنص الئحة بطولة أمم أفريقيا على 
إلغاء اإلنذارات التي تلقاها الالعبون 

خالل الدور األول، وهو األمر الذي عاد 
بفائدة كبيرة على منتخب اجلزائر. 
ومبوجب القرار سيستفيد املنتخب 

اجلزائري من خدمات خمسة العبني كانوا 
مهددين بالغياب في الدور قبل النهائي 
في حال التأهل إليه، وذلك بعد تلقيهم 

انذارات في مباريات الدور األول. ويتعلق 
األمر مبجيد بوڤرة وعيسى ماندي 

وسفير تايدر ونبيل بن طالب واحلارس 
رايس وهاب مبوحلي.

◄ اعتبر محمد روراوة رئيس احتاد 
الكرة اجلزائري، أن مباراة منتخب بالده 

ضد نظيره السنغالي، األفضل للفريق 
منذ انطالق نهائيات كأس أمم أفريقيا. 
وقال روراوة إنه سعيد بالفوز والتأهل 

إلى دور الثمانية لكنه انتقد من وصفهم 
باملروجني لألكاذيب واإلشاعات في إشارة 

إلى األخبار التي حتدثت عن وجود 
خالفات بني بعض الالعبني واجلهاز 

الفني. وأضاف ”نستحق الفوز باملباراة، 
وليخرس مروجو اإلشاعات واألكاذيب 

التي أثرت على توازن الفريق“.

«استهداف املنتخب بإطالق شائعات مغرضة أمر غير مقبول وغير 

مســـموح ملروجي هذه الشـــائعات ألنها كادت تؤثـــر على معنويات 

الالعبني». 

محمد روراوة
 رئيس االحتاد اجلزائري لكرة القدم 

«ســـتجري تغييرات كثيرة حـــول املنتخب الســـنغالي وداخله. فماذا 

ســـيحصل الحقا؟ ال أعـــرف. عقدي انتهـــى، وأعرف ما ســـأقوم به في 

األيام القليلة القادمة». 

أالن جيريس 
مدرب املنتخب السنغالي




